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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa a política de habitação de interesse social, resultado da primeira parceria 

público-privada para a habitação no Brasil, e sua materialidade na cidade de Brasília, a partir 

do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, bem como a produção habitacional nas cidades de 

sua Área Metropolitana, especificamente Valparaíso de Goiás e Luziânia. O objetivo é 

compreender a reprodução do espaço da metrópole de Brasília na relação público-privada da 

política habitacional do Governo do Distrito Federal. O espaço reproduzido pelo estado do 

Distrito Federal, que é ao mesmo tempo um empreendedor imobiliário, é feito para determinar 

o lugar de cada um segundo sua condição de classe. Essa condição empresarial adquire mais 

expressão quando o governo passa a reproduzir o espaço para a realização da cidade 

mercadoria. Esse processo constitui-se para tornar a cidade valor, a partir da inserção de 

práticas da economia política no território para potencializar o espaço na realização do urbano 

como negócio. Define, por sua vez, o espaço-tempo da constituição da metrópole, tendo a 

habitação social integrada a esse momento não para formar capital, e sim para reproduzi-lo, 

por isso ela se torna um negócio. A habitação como negócio, ao abranger a área 

metropolitana, evidencia a circulação do capital em busca da forma econômica da propriedade 

e de mais-valia e da transferência de ativos públicos para empresas privadas, fortalecida no 

fato de uma produção voltada principalmente à faixa 2 do PMCMV. Para se chegar a esse 

entendimento da atuação empresarial e produtiva do urbano pelo governo, tendo a habitação 

social como nexo valorativo e instrumento de captação de capitais para a reprodução do 

espaço, recorreu-se às condições materiais e discursivas estipuladas para o ordenamento do 

território e à execução da política habitacional no contexto empresarial da realização 

econômica do lugar. O resultado deste trabalho é a reflexão sobre a importância do estudo da 

reprodução do espaço a partir das relações potencializadas na economia política e indutora, 

segundo a lógica do valor da instituição da metrópole. A consequência da negação da cidade, 

da ampliação da segregação urbana e da criação de novos municípios na área metropolitana 

de Brasília é a acumulação por despossessão e expropriação do patrimônio público. Conteúdo 

da moderna luta de classes, o espaço configura o lugar não circunstancial das contradições 

inerentes às estratégias permanentes do capitalismo, bem como o devir político construído a 

partir dos conflitos das relações sociais no urbano. A tese desenvolvida diz respeito à 

produção/reprodução do espaço na cidade como elemento de separação dos homens e de seu 

devir, do desvio dos homens da comunidade política como condição produzida no espaço, 

sendo o uso o eixo de superação ou subordinação, oposição e conflito. 

 

Palavras-chave: cidade-metrópole, política habitacional, reprodução do espaço, setor 

imobiliário, território, urbano. 

 

  



 

  

ABSTRACT 

 

 

This paper analyses the politics for housing of social interest, resulted from the first public-

private partnership for habitation in Brazil, and also its materiality in the city of Brasília, 

based on Jardins Mangueiral Housing Sector, as well as the housing production of some 

towns of Brasília metropolitan area, specifically Valparaíso de Goiás and Luziânia. Our goal 

is to comprehend the space reproduction of the metropolis of Brasília in the public-private 

relation of the Federal District government habitation politics. This space is also a real estate 

entrepreneurship which aims at determining the most appropriate place for the individuals 

according to their social class. This entrepreneurial condition is more expressive whenever the 

government reproduces the space for the execution of the commodity city. This process takes 

place in order to see the city as a value, once political economy practices are inserted into the 

territory to maximize the space conceived as the urban became business. The process also 

defines the space-time that composes the metropolis, having social housing integrated into 

this moment in order to reproduce it, and not only aggregate capital, and therefore, changing 

the city into a business. Once habitation as business embraces the metropolitan area, it shows 

capital circulation searching for economical form of the property, its added-value and 

transfers of public assets to private corporations, strengthened by the fact that production 

focuses on stage 2 of the Social Program My house, My life. To achieve the comprehension 

of business and productive activity of the urban by the government, having social housing as 

evaluative nexus and capital retention instrument for space reproduction, we have appealed to 

material and discursive conditions stipulated for territory planning and also to the execution of 

habitation politics in the corporative context of the economic activity in the place. The result 

of this paper is a reflection over the importance of studying space reproduction from relations 

which are maximized in the inductive economical politics, according to the logics of the 

metropolis value. The consequences of city negation, urban segregation enlargement and 

creation of new towns in Brasília metropolitan area are accumulation for dispossession and 

expropriation of public property. Being the space content of the modern class struggles, it 

configures the non- circumstantial place of the contradictions which are inherent to capitalism 

permanent strategies, as well as the political future built from social relations conflicts in the 

urban. The thesis is about the production/reproduction of the space in the city as an element 

which separates men from their future, which deviates them from the political community 

once their condition, created by the space, can be seen either as overcoming barriers or 

subordination, opposition and conflict.  

 

Keywords: city-metropolis, habitation politics, reproduction of space, real-estate sector, 

territory, urban. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese existia antes mesmo de sua escrita, pois sua construção se deu a partir de um 

objeto possível na vivência de uma realidade familiar, tendo, agora, a forma encontrado seu 

conteúdo. A inquietude pela busca de compreensão da cidade é quase uma tentativa de 

libertar-se do desconforto ainda incompreensível. É, ao mesmo tempo, um caminho de volta 

para o coletivo, sendo esta a pretensão maior desta tese. Almeja-se que ela contenha uma 

parte da história
1
, uma finalidade – o devir –, por isso um querer de realização humana. 

Assim, é também ato; um trajeto-projeto que implica uma finalidade dada à Geografia em sua 

especificidade de desenvolver um modo de pensar a partir do espaço da vida e das coisas dos 

homens no mundo. 

Tais coisas no mundo tanto revelam quanto omitem o pulsar da vida humana, suas 

frustrações, seus desejos e suas desumanizações, evidenciadas e nubladas nas construções 

presentes no cotidiano e no movimento da vida, desenvolvendo sua espacialidade. 

Espacialidade envolta pelo trabalho, que, no modo de produção capitalista, torna-se 

subordinado ao capital. O trabalho, embora manifestação de vida do trabalhador é, antes, 

mercadoria
2
, visto que, para o trabalhador, “tampouco é objetivo da sua atividade” (MARX, 

2006, p. 36). Desse modo, questiona-se: o que a apropriação do espaço significa 

concretamente para aqueles que não possuem as forças produtivas? 

O sentido lato da tese é a produção do espaço na cidade, em seus condicionantes 

teórico-conceituais-práticos no interior da política habitacional, e os sujeitos do processo no 

Distrito Federal (DF). Deriva de uma realidade na qual as cidades, em sua ampla e histórica 

transformação ao longo do tempo-espaço, foram e são constituídas. A realidade na cidade em 

constante e contraditória transformação faz com que o conceito de cidade seja, em si
3
, 

universal. 

O termo “metrópole” designa, na pesquisa, a reprodução da cidade em outro patamar 

do processo de transformações contraditórias da acumulação capitalista, que caracteriza o 

                                                           
1
 História como realidade e consciência desta. 

2
 Nas condições das relações capitalistas contemporâneas como expressão fenomênica, a cidade tem se tornado 

correlata e comum a qualquer mercadoria. Embora não tenha analisado o espaço nesse contexto, Marx (2006) já 

asseverava que tudo pode se tornar uma mercadoria capitalista. 
3
 O conteúdo filosófico da expressão “em si” difere daquele proposto por Hegel, no qual a expressão possui 

significado independente de determinações ou relações. Considera-se que, sendo a cidade uma produção social, 

ela é determinada pelas relações sociais de produção no interior dos processos da vida social, política e espiritual 

(MARX, 2006). 
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período atual de sua historicidade (ver CARLOS, 2011a, p. 53-54). Nesse sentido, o título da 

tese, “A reprodução do espaço na metrópole: a habitação como negócio urbano”, funciona 

como uma distinção de concrescência
4
, de forma a delimitar o conjunto dos contextos 

inerentes à reprodução do espaço metropolitano, em simultaneidade com a reprodução da 

cidade. O conceito de metrópole, nesse sentido racionalizado e instrumental, permite as 

conexões escalares necessárias à pesquisa e à validade de sua premissa. Por isso, esta tese 

inclui, em sua análise, a dependência contraditória da forma-conteúdo das relações de 

produção e das forças produtivas
5
, do mercado e do próprio Estado, na realização da 

reprodução das relações sociais e da reprodução do espaço. A partir desse entendimento, a 

concomitância entre o modo de produção e o tipo de sociedade derivada desvela, na prática, a 

relação existente entre sociedade e espaço (LEFEBVRE, 2001). 

É importante incluir, nessa dependência da forma e do conteúdo contraditório das 

relações sociais, o mercado e o próprio Estado. Esse enfoque é preciso para que, ao considerar 

a economia implicada na produção do espaço, não sejam preteridas as relações sociais como 

substância dinamizadora da totalidade, de suas transformações e mediações
6
 no interior da 

realização política. Permite, ao mesmo tempo, compreender que as necessidades presentes na 

produção da mercadoria no capitalismo instituem um mundo no qual as relações sociais 

devem ser pautadas a partir das suas realizações acumulativas, mas sendo realizadas pela 

força produtiva em coletividade. Sublinha-se que tal produtividade do trabalho social continua 

a produzir valor
7
, ainda que no capitalismo financeiro atual o capital apareça, ele mesmo, 

como valor que produz a si próprio. 

Para manter a acumulação capitalista, analisa Marx (2006), a noção de produção de 

mais-valia é dependente de uma determinada produção e reprodução de relação social. Isso 

faz com que, contraditoriamente, o capital, em seu desenvolvimento e para alcançar – e não 

produzir – cada vez mais valor, se movimente em direção à desqualificação da força de 

trabalho. Compreender a reprodução do espaço na atual fase do capitalismo pressupõe pensar 

as modificações das relações de produção em sua dependência e desarticulação das forças 

                                                           
4
 Concrescência no sentido de que o movimento no processo cidade-não cidade como negócio abranja o aspecto 

físico-abstrato-concreto das relações sociais indissociáveis e em permanente contradição e mudança. Tal 

entendimento, portanto, afasta-se daquele dado por Whiteread (1929, p. 151).  
5
 As forças produtivas, segundo a análise marxiana no “Manifesto Comunista”, são a capacidade humana de 

produzir, pelo trabalho, com a utilização de determinados meios de produção e de forma associada, mercadorias. 

A utilização do termo marxiano, e não marxista, é uma forma para além da semântica, mas que a partir dela 

atualiza a teoria do valor “trabalho”, de Marx, fora do sectarismo que apenas obstaculiza o entendimento do 

leitor e torna a obra de Marx um dogma. 
6
 Refere-se às assertivas de Damiani (2008, p. 37-54), nas quais os conteúdos por si são contraditórios. 

7
 Valor compreendido como essência da sociedade capitalista, constitui uma propriedade social da mercadoria de 

acordo com Carcanholo [s.d.]. Disponível em: http://carcanholo.com.br. Acesso em: 30 mar. 2011. 
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produtivas (meios de produção e força de trabalho), bem como suas modificações profundas 

na condição humana. 

As análises de Lefebvre (2001, p. 129) sobre a categoria valor o levaram a concluir 

que cada modo de produção produz, necessariamente, um tipo de sociedade que desvela a sua 

prática socioespacial. Para a cidade da sociedade capitalista, essa prática residiria no par 

dialético lugar de consumo e consumo de lugar, que compõe a cidade como negócio. A cidade 

“neocapitalista”, denominação dada pelo autor (2001) à prática socioespacial, possui 

reciprocidade com elementos como o desenvolvimento tecnológico, o domínio da informação, 

entre outros, que conformam a produção do valor no capitalismo financeiro. 

O desenvolvimento da produção técnico-material parece ser, atualmente, o único fator 

que leva à modificações importantes nas forças produtivas, mas essa análise não pode se dar 

no âmbito dual. As inovações advindas da tecnologia modificam as forças produtivas, sem, no 

entanto, permitir, na análise, a separação entre a reprodução das relações de produção e as 

forças produtivas. A concomitância no processo de desenvolvimento do capitalismo e as 

forças produtivas são, por sua vez, engendradas pelas modificações nas relações de produção 

da sociedade capitalista. Contudo, frente aos novos conteúdos da lógica do capitalismo 

financeiro, quais elementos constituiriam a novidade, além da mundialização dos processos 

produtivos no espaço internacional? A pergunta fundamenta o ponto de partida, uma vez que 

ainda existem dados a serem determinados. O ponto de partida da pesquisa volta à essência 

do começo: quais os novos conteúdos que a produção do espaço adquire no interior do 

capitalismo na contemporaneidade? 

 

 

PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

 

Em termos gerais, a partir da análise de que a participação da indústria no valor 

agregado do Produto Interno Bruto (PIB), em escala global, tem diminuído, e a participação 

do agronegócio e dos serviços na economia mostra o capital financeiro dominando o capital 

industrial com o rentismo congregando as pontas desse processo, assevera-se, no entanto, que 

a indústria continua a ser a espinha dorsal do capitalismo. Essas implicações profundas na 

forma de o capital se reproduzir em escala global, desde a quebra do padrão monetário 

internacional na década de 1970, são a base econômica do empreendedorismo urbano. Os 

termos teóricos do empreendedorismo urbano estão presentes no pensamento catalão 
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desenvolvido por Borja e Forn (1996) e Castells (1996), que difundiram e venderam para 

muitos gestores municipais, inclusive os do Cone Sul, suas ‘salvadoras’ ideias de gestão 

empreendedora para as cidades, segundo Compans (2005) e Sánchez (2003). Harvey (2005) 

alerta para o conteúdo especulativo e de risco para os bens e finanças públicas das práticas de 

salvação das cidades. 

É esse contexto que funciona como quadro teórico-analítico para a problemática da 

pesquisa associada a uma situação concreta: é possível considerar a habitação de interesse 

social na metrópole de Brasília como um dos conteúdos presentes na reprodução do espaço, 

precisamente no momento em que a gestão pública da cidade adota os princípios do 

empreendedorismo urbano
8
? Seria a habitação de interesse social um paradoxo na reprodução 

do espaço da metrópole na cidade como negócio ou trata-se da extensão do urbano, este sim 

como negócio na realização da metrópole? Essa problemática fornece à pesquisa os aspectos 

de transição contraditória presentes nas necessidades criadas para a reprodução do espaço 

como mercadoria, a partir da concepção de um mundo no qual as relações sociais devem ser 

pautadas não apenas sob a perspectiva da acumulação de capital, mas também considerando 

as necessidades da existência humana. Embora haja concretamente uma imposição de ordem 

mercantil, as necessidades da existência humana definem, também e contraditoriamente, o 

valor de uso no mundo das mercadorias.  

Ao assumir um sentido escalar de ação e relação, articula-se a escala do lugar às 

demais escalas – regional, nacional e mundial –, uma vez que esta é a única forma de entender 

todo o quadro de interdependências existentes entre os processos  (BARREIRA, 2009). Dessa 

maneira, o espaço como condição, meio e produto (CARLOS, 2011c) da base material e 

subjetiva de existência em sociedade se revela na mercadoria diferentemente das demais. 

Ainda assim, a análise tende a se tornar apenas abstração ao separar conceitualmente cidade e 

metrópole. Para evitar esse equívoco se utiliza, na presente pesquisa, a habitação como 

mediação concreta da vida e da realização contraditória do valor capital
9
 nas dimensões do 

espaço reproduzido na cidade como negócio. Indaga-se a partir da materialidade da cidade, 

mas em direção ao processo que a metrópole institui nas condições proporcionadas para a 

realização do seu valor de uso.  

Os elementos necessários à produção do valor se encontram reunidos no espaço da 

metrópole. Ademais, os problemas falsos ou reais nela presentes, tecnicamente tratados, se 

                                                           
8
 A materialidade em Brasília do empreendedorismo urbano foi analisada por Vieira (2008) e ampliada a partir 

de outros recortes por Penna (2012). 
9
 O termo situa a atualidade da categoria valor no movimento da acumulação capitalista. 
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submetem aos conteúdos e direcionamentos da política pública. Essa complexa associação faz 

com que o valor de uso na cidade seja submetido ao valor, ainda que o uso seja determinado 

no desenvolvimento da produção de valor. A materialidade desse uso é realizada na forma 

funcionalizada e desordenada do espaço, que, por sua vez, permite condicionar, facilitar e 

obstaculizar transformações vindas de interesses de classes
10

 e suas práticas.  

No momento de atualização concreta da metrópole de Brasília esses conteúdos 

precisam ser mais bem investigados. Um desses conteúdos, por articular o plano da vida, o 

capital pela política habitacional, refere-se ao investimento no espaço, que em Brasília possui 

especificidades próprias: a habitação de interesse social. Devido a um contexto socioespacial 

triádico, no qual o Governo do Distrito Federal (GDF) ainda é proprietário de parte da terra, 

dos terrenos e lotes urbanizados, a cidade é patrimônio mundial e as relações sociais se 

desenvolvem para atender à capital federal. Nesse sentido, Brasília, sede do poder político 

brasileiro, é metrópole. Não se trata de uma simples coexistência observada, porque torna as 

políticas habitacionais diferenciadas mesmo no âmbito de uma mesma lógica de 

desenvolvimento nacional. Por fim, refere-se a um tipo de governo que  

 

realiza na propriedade da terra o controle e poder político sobre a produção 

da cidade, exercendo seu domínio hegemônico sobre a terra, por intermédio 

dos planos diretores, zoneamentos, controle dos gabaritos e outros 

instrumentos políticos e jurídicos. (PENNA, 2012, p. 116-117) 

 

Nessa conjunção, a venda de terrenos, lotes e habitações em Brasília não pode ser feita 

desvinculada dos pressupostos que influenciam o movimento dos preços das frações de seu 

espaço no mercado. Para a cidade não perder seu poder de compra
11

, as políticas públicas 

buscam estabelecer vínculos e estes, compreendidos no âmbito do processo de circulação 

mundial dos capitais, são realizados para buscar inversões da escala mundial no lugar. Não é, 

portanto, a existência direta e física de investidores institucionais (CHESNAIS, 2005) ou 

mesmo de suas sedes em cada lugar que importa nesse estágio. A articulação das redes de 

relações políticas e suas influências na cidade burocrática tornam a metrópole valor
12

 e, 

portanto, passível de extrair rendas. 

                                                           
10

 Classe social entendida “como conjuntos de relações sociais que se formam com base em uma prática social 

específica, fruto da relação entre as determinações estruturais e a conjuntura política na qual se encontram” 

(AMORIM e ALVES, 2012, p. 1-2). 
11

 A cidade como mercadoria possui valor. 
12

 A diferença entre capital, valor de troca, preço e dinheiro – outra forma da mercadoria – é crucial no 

entendimento da produção aparente pelo capital de valor (MARX, 2006). 
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Ao considerar a volatilidade adquirida pelo capital devido ao desenvolvimento da 

tecnologia e de sua demanda por incrementos, impõe-se à análise as especificidades do lugar 

em relação à acumulação capitalista mundializada. Associar o movimento global dos capitais 

ao espaço exige compreender a política local, como ideologia, prática e discurso, na 

reprodução do espaço, articulada globalmente pelo urbano. A investigação aqui proposta a 

respeito do processo de reprodução do espaço na política habitacional poderá, assim, explicar 

o modelo de moradia adotado pelo governo do Distrito Federal e que, por sua vez, atualiza a 

cidade como negócio na reprodução do espaço da metrópole. A perspectiva adotada se dá a 

partir da categoria espaço como síntese da produção na atualização do urbano como negócio. 

Dessa maneira, torna-se possível compreender os fundamentos da reprodução do espaço na 

manutenção da sociedade capitalista. 

A apreensão dialética da categoria ‘reprodução do espaço’, como constitutiva da 

realidade em um mundo capitalista sob a forma de mercadoria, exige que o pensamento 

consiga apreendê-la, não apenas em seu aspecto de superfície, mas em sua profunda ligação 

com as condições de vida. A habitação, como forma de apropriação-expoliação do espaço na 

vida cotidiana, realiza a mediação no interior das condições da vida, do mercado imobiliário e 

do capital no processo acumulativo, sob as legislações do Estado para garantir o equilíbrio 

social. A partir da habitação busca-se alcançar as contradições no plano do vivido. 

 

 

A HIPÓTESE: SUAS VIAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

A produção habitacional pode ser a démarche para se compreender as condições 

significativas, pois concretas, da produção do espaço no plano da individualidade e da 

totalidade do capital. Isso porque a habitação por congregar o trabalho – elemento básico da 

sociedade humana – e o próprio processo produtivo evidenciam uma contradição: a negação 

da moradia como uma das condições essenciais de existência do indivíduo pela produção de 

habitação como valor de troca
13

.   

                                                           
13

 Essa afirmativa se fundamenta na crítica de Marx (1947) às análises de Proudhon, o qual asseverava que a 

igualdade social deveria se realizar a partir da troca igualitária de trabalhos. A crítica de Marx fundamenta-se no 

fato de que não é o tempo de trabalho e a repartição igual dos produtos do trabalho que corrigirá a desigualdade 

social, pois os mecanismos de formação do valor são as determinações estruturantes do capitalismo. 
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É a partir dos conteúdos apresentados na problemática que a hipótese
14

 se apresenta: a 

reprodução do espaço da metrópole de Brasília se realiza a partir da territorialização da 

política pública, que, por sua vez, produz a habitação de interesse social como negócio urbano 

na condição de agente imobiliário. Ao realizá-la, produz o valor de uso no território e, por 

conseguinte, seu valor de troca. A especificidade de Brasília é que o poder político já detém o 

poder privado da terra. Nesse processo, seus terrenos são valorizados em função do 

crescimento urbano, aí incluída sua Área Metropolitana.  

A hipótese deriva, portanto, dos conteúdos provenientes da sociedade urbana, tal como 

analisou Lefebvre (2008). Para desenvolvê-la, tem-se que o direito à cidade permeia a 

pesquisa como reconstituição de uma “unidade espaço-temporal” (LEFEBVRE, 2008, p. 32), 

nas condições fragmentada, homogênea e simultânea do indivíduo, do lugar e da política para 

alcançar a síntese. Para tanto, o autor considera que a base prática de luta dos movimentos 

sociais seja aquela que diz respeito a uma cidade não fragmentada pela mercantilização das 

parcelas do seu espaço. Essa base se funda quando se compreende movimento social como 

encontro de sujeitos
15

, que permanecem unidos apesar de suas diferenças pelo fato
16

 de que, 

em sua grande maioria, os movimentos sociais tratam o trabalho social como base produtora 

da sociedade, como organização da vida humana em que os indivíduos permanecem 

separados apesar de suas semelhanças. A atenção a esse direito mostra, portanto, a produção 

de habitações inserida também no “conhecimento da produção do espaço” (LEFEBVRE, 

2008, p. 32) e, consequentemente, na tríade econômica, social e política em seu 

desenvolvimento histórico.  

 

 

A JUSTIFICATIVA 

 

 

Aquilo que move a pesquisa é a problemática do espaço no interior do sentido da 

cidade em relação à metrópole, em princípio duas variáveis no interior desta categoria, mas 

que existem no concreto das situações vividas. O espaço se estabelece, e é estabelecido, no 

contexto da lógica para uma determinada prática social – cotidiano – na cidade e para a 

                                                           
14

 A hipótese, segundo Mach (apud ABBAGNANO, 2003, p. 502), deve ser entendida como a “explicação que 

tem por objetivo fazer compreender mais facilmente os fatos, que foge à prova dos fatos”. 
15

 Sujeito entendido como ser em sua relação com o mundo, portanto, se diferencia de indivíduo, o qual, no 

campo político, é a pessoa física (ABBAGNANO, 2003, p. 556, 932). 
16

 Fato no sentido dado por Abbagnano (2003, p. 430), que “implica uma disposição ou interpretação do 

fenômeno que provoque uma mudança capaz de tornar o fenômeno descritível, previsível e verificável”. 



29 

  

realização do valor nos conteúdos da metrópole, a ela imprescindível e condicionante. Nesse 

viés, tem-se a relação lefebvreana entre o espaço mental (percebido, concebido e 

representado), o espaço social (construído, projetado, o espaço urbano) e o espaço físico 

(vivido, espaços de representação).  

Brasília é cidade pelos conteúdos dados nas relações sociais. Portanto, Brasília e DF 

são, nesta Tese, sinônimos. Cumpre salientar, todavia, que DF é também território, por ser a 

essência desse espaço político. A relação existente entre as categorias cidade e metrópole se 

encontram em simultaneidade no pensamento, para alcançar os conteúdos da economia 

política no urbano que, por sua vez, enseja realizar o plano de vida no espaço do DF: o 

território da ação estatista na cidade. Nesse movimento, é preciso compreender a metrópole 

como processo que articula os fragmentos do espaço urbano, sem reuni-los, para a consecução 

da cidade como negócio. A constituição da metrópole não prescinde da sociedade humana, 

que, por sua vez, cria tensões e rupturas no território de ação do poder político do Estado. 

Dessa maneira, nesta pesquisa, a metodologia e a problemática articulam-se em torno 

das propostas objetivadas pela reprodução do espaço, que possibilita pensar essa reprodução 

nos conteúdos da metropolização, concomitante à produção da cidade, mas não circunscritos a 

determinados lugares na metrópole, destinados aos negócios sofisticados. É, assim, uma 

tentativa de explicar a reprodução do espaço urbano, sob a política habitacional, nas 

condições subjetivas e objetivas do indivíduo em seu cotidiano na acumulação capitalista 

desenvolvida na metrópole. 

Nesse contexto, se examina o “Programa Morar Bem”, do GDF, destinado a prover 

habitação de interesse social, instituído em 2011 e estabelecido nas diretrizes das políticas 

públicas, nas quais o direito à moradia é a “unidade habitacional completa, inserida num 

ambiente dotado de serviços e equipamentos públicos que proporcionem a inclusão social da 

comunidade ao espaço da cidade formal”
17

. O direito à moradia, assim compreendido, parece, 

a princípio, envolver uma relação com o espaço público. Destarte, ao determinar o ambiente 

físico como ‘espaço formal da cidade’, submete e reduz esse direito a um bem, a um plano 

cartesiano e, por isso, abstrato: integra as pessoas não à potência da cidade, mas às coisas. O 

Programa segue as diretrizes metodológicas de definição de déficit habitacional (d.h.), 

segundo as concepções da Caixa Econômica Federal (CEF), sobre os conteúdos do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do governo federal. A Tese aborda, mais 

especificadamente, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que ocupa uma área de duzentos 

                                                           
17

 Disponível em: www.morarbem.df.gov.br. Acesso em: 16 abr. 2011. 
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hectares, divididos em quinze áreas condominiais, ou seja, oito mil unidades habitacionais 

(u.h.) quando da conclusão da obra, situado na Região Administrativa (RA) de São Sebastião. 

O Jardins Mangueiral é resultado de uma parceria público-privada (PPP). A PPP é, por si, 

uma interação nada desprezível em uma cidade na qual os negócios e as políticas públicas 

estão envolvidos em projetos comuns no contexto do empreendedorismo urbano. 

Por ser a primeira parceria público-privada voltada à habitação de interesse social no 

Brasil
18

, a princípio se parece articular com mais evidência a ação estadista e os negócios 

imobiliários nas condições concretas da vida. Tais condições são intrínsecas às relações 

sociais, pois definem a dialética entre o público e o privado (CARLOS, 2011a, p. 63), que se 

desvela nas formas como esse Setor Habitacional foi inserido no PMCMV, mas que também 

apresentam novos conteúdos, embora diferenciados, articulados no contexto da reprodução do 

espaço na metrópole de Brasília.  

É esse uso, efetivado pela política habitacional do GDF, que torna possível a análise 

de práticas e pensamentos conflitantes na reprodução do espaço da metrópole. Ao mesmo 

tempo, torna possível a sua superação pela permanência da cidade naquilo que lhe fornece 

sentido – a vida. A isso se deve a necessidade de investigar os conteúdos novos dados à 

política habitacional, isto é, para entender a reprodução do espaço na urbanização e as 

mudanças socioespaciais no processo metropolitano. 

Entretanto, a dimensão escalar anteriormente citada e as conjunções mais amplas 

apreendidas nas bases teóricas para a realização desta pesquisa mostram que as políticas 

habitacionais na Área Metropolitana de Brasília (AMB), composta por doze municípios – 

Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Cocalzinho de Goiás, 

Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e 

Valparaíso de Goiás –, possuem componentes da produção do valor que incidem na 

reprodução do espaço da metrópole brasiliense
19

. 
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 Disponível em: http://www.codhab.df.gov.br/. Acesso em: 1º jul. 2012. 
19

 Nesta Tese não será trabalhada a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 

(RIDE/DF), criada a partir dos artigos 21, 43 e 48 da Constituição Federal, tendo instituído a Lei Complementar 

n.
 
94/1998. A RIDE/DF é constituída por vinte cidades do estado de Goiás: Abadiânia, Água Fria de Goiás, 

Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, 

Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo 

Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa, acrescidos de três municípios mineiros – Unaí, Buritis e 

Cabeceira Grande, que também fazem parte dessa Região. Em 27 de fevereiro de 2013, o GDF, a partir do 

Decreto n. 34.170, modificou a denominação da Secretaria de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal 

para Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal (art. 1º). Essa 

mudança, não apenas nominativa, expressa a proposição política do GDF de ampliar seu controle às áreas 

adjacentes e contíguas do DF para fortalecer, a partir dos princípios do PERGEB de 1975 (por sua vez vinculado 

ao II PND de 1974), seus propósitos de intervenção. Com a nova denominação, o GDF evidencia o planejamento 

regional como base territorial da sua política, enquanto instrumento analítico de suas ações e necessidade de 

http://www.codhab.df.gov.br/Conteudo/pag_int.aspx?codConteudo=22
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Valor relativo, por sua vez, são os conteúdos necessários à realização da renda da terra 

e àqueles que adjetivam e substantivam que Brasília seja cidade como negócio. Assim, dois 

municípios da AMB
20

 – Valparaíso de Goiás e Luziânia – foram definidos na pesquisa 

exploratória para a realização desta Tese – nos quais seu fundamento teórico basilar é aquele 

consoante, embora diferenciado, à representação do espaço oriundo do empreendedorismo 

urbano.  

As cidades goianas situadas na área metropolitana de Brasília, segundo o censo de 

2010, possuem cada uma mais de cem mil habitantes, sendo um diferencial destas o 

crescimento e a perda de população. Valparaíso de Goiás está com seu déficit habitacional 

(d.h.) sanado, de acordo com a Fundação João Pinheiro (2011), contudo, o ritmo da produção 

habitacional não para. Ambas estão localizadas na BR-040, na parte sul do DF. Luziânia já 

reduziu seu d.h. em 60%. A renda domiciliar per capita dessas cidades é de, respectivamente, 

R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais) e R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais), 

sendo 97% da mão de obra empregada no DF, o que resulta em uma renda de R$ 4,59 

bilhões/mês para a federação, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE). Os empregos gerados nessas cidades são provenientes, 

principalmente, de comércio, serviços e administração pública, criando conteúdos singulares e 

particulares na reprodução do espaço da metrópole, uma vez que, de maneira geral, o Estado 

interfere ativamente no preço da terra e em sua valorização.  

O papel da urbanização não está circunscrito apenas à dinâmica socioespacial e 

econômica, mas vincula partes, aparentemente desarticuladas, para produzir valoração de 

espaços que tendem a produzir deseconomias externas à produtividade do capital social 

imobilizado no ambiente construído. A mudança social provocada pela urbanização no espaço 

possui singularidades que não estão apenas na ligação ininterrupta entre estados, por exemplo, 

DF e Goiás. A política de desenvolvimento regional do GDF possui um poder organizador de 

alianças de classes e de agentes sociais que explica, em parte, os conteúdos de mudanças 

sociais engendradas no processo urbano de Brasília e de sua região metropolitana. A 

                                                                                                                                                                                     
reconhecimento daquilo que efetivamente seja o núcleo da RIDE/DF. Trata-se também de direcionar a 

urbanização não apenas no DF, mas em suas adjacências, para, a partir dos recursos econômicos e políticos, 

desenvolver os polos econômicos em seu próprio território. Dessa maneira, visa proteger a vocação 

administrativa de Brasília pela coalizão das políticas estaduais e municipais e atuar segundo as dinâmicas mais 

vigorosas resultantes dessas interações. 
20

 A Área Metropolitana de Brasília, embora ainda não conte com os meios legais para a sua institucionalização, 

por ser objeto de estudos e das políticas do GDF, do governo do estado de Goiás e da Associação dos Municípios 

Adjacentes de Brasília (AMAB), é considerada núcleo urbano da RIDE/DF, segundo dados da CODEPLAN, por 

intermédio da Pesquisa Metropolitana por Amostras de Domicílios (PMAD, 2013, p. 20) e pelo IPEA (2013). 

Além disso, a análise do núcleo da RIDE/DF, para os objetivos desta Tese, oferece melhores subsídios, dadas as 

relações entre o DF e os municípios goianos investigadas neste trabalho.  
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estruturação da economia do DF em quatro polos de desenvolvimento
21

 para fomentar a 

economia não está restrita apenas a seu território, mas situa a perspectiva de que as cadeias 

produtivas daí irradiadas beneficiarão toda a AMB. O conteúdo de cada polo e sua localização 

direcionam, de certa maneira, a política habitacional de interesse social no DF e em sua região 

metropolitana. 

A instalação de três desses polos na área mais ao sul da metrópole, ao lado da 

efervescência da construção civil nas cidades de Valparaíso de Goiás e Luziânia, definiu o 

recorte analítico necessário para compreender a reprodução do espaço da metrópole de 

Brasília na relação das políticas desenvolvidas nessas cidades e a política habitacional de 

interesse social do DF. Esse projeto de desenvolvimento para o DF e sua área metropolitana 

forma uma das tessituras da análise, posto parecer articular, em escala regional, o 

empreendedorismo urbano e a habitação de interesse social em um mesmo patamar. 

No DF, o governo, sendo proprietário e capitalista, cria condições, em porções da 

cidade, que não contam com localização privilegiada e passíveis de extrair não apenas renda 

de monopólio, mas renda absoluta e diferencial. Assim, incorpora propriedade e renda 

fundiária e os transforma, de títulos comercializáveis e alienáveis, por meio de empréstimos e 

hipotecas, em um bem financeiro, para que ele circule como valor e extraia a mais-valia 

global. O GDF reúne, nessa especificidade, os elementos constituintes da acumulação. 

Embora o sujeito da ação seja o estado do DF, os gestores municipais goianos, as 

diversas frações do capital e os sujeitos sociais em suas estratégias de classe realizam, na 

produção de novas frações do espaço, funções aparentemente disjuntas. Entretanto, nos 

fragmentos conflitantes do espaço dessa região (BARREIRA e TEIXEIRA, 2004, p. 98), o 

conteúdo capitalista integra os espaços destinados à habitação da mão de obra, especializada 

ou não, àqueles mediadores na produção de bens e serviços sofisticados e para a classe média 

no DF. Isso não implica considerar esses “espaços de urgência” (ALVES, 2005, p. 674) 

limitados à reprodução da força de trabalho (CASTELLS, 2000), apesar de tais espaços 

manterem a metrópole. Trata-se de compreender esses espaços no todo social espacializado. 

Esse contexto da urbanização situa a história na mediação da vida. Considera-se, portanto, o 

conhecimento da política habitacional necessário para fundamentar a transitividade do vivido 

no espaço concebido e percebido em suas contradições.  

  

                                                           
21

 Os polos de desenvolvimento são compostos por Polo JK, Parque tecnológico Capital Digital, Polo Atacadista 

e Logístico e Polo Financeiro Internacional. 
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SOBRE OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Pela política de desenvolvimento da AMB e pelo empenho do GDF, evidencia-se um 

direcionamento para integrar a ordem econômica metropolitana aos municípios goianos 

situados nessa Região
22

. É reconhecido o aprofundamento da precariedade nas condições 

vividas pela grande maioria das pessoas, já constatado em 2004 por Barreira e Teixeira 

(2004). Há, então, uma territorialidade instituinte e articuladora desses espaços no âmbito dos 

negócios imobiliários. Por isso, ao se analisar as políticas habitacionais na cidade de Brasília, 

no interior do espaço reproduzido nos termos da dominação política, da manutenção do 

processo capitalista e do consenso social na cidade, abrem-se as exigências ao pensamento à 

mediação dos processos de urbanização dos territórios de sua AMB. 

A gestão pública na cidade evidencia uma política de territorialização e atualização 

econômica, a qual delineia o objetivo geral da pesquisa: analisar a reprodução do espaço da 

metrópole de Brasília na relação público-privada da política habitacional do GDF. Essa 

parceria concretizada no atual governo no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, tem sua 

origem no governo anterior, de José Roberto Arruda
23

, no contexto empresarial de sua gestão 

no DF  

Nesse contexto empresarial, o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social 

(PLANDHIS, 2014) parece ser um paradoxo, pois, segundo ele, até 2014 serão construídas 

dez mil unidades habitacionais com preços médios de R$ 57.000,00 por casa e R$ 66.000.00 

para apartamentos (PLANDHIS, 2012, p. 171). Dessa estimativa de unidade habitacional 

(u.h.), três mil e quinhentas casas já foram construídas no Setor Habitacional Jardins 

Mangueiral, como uma “das diversas iniciativas habitacionais” no Sistema Distrital de 

Habitação (GDF, 2012, p. 6). Essa produção insere-se nas prerrogativas do art. 3º, parágrafo 

II, da Lei 3.877/2006 (ver Anexo A), que versa sobre a política habitacional no DF, no qual o 

incentivo “para o desenvolvimento de tecnologias de construção de baixo custo, adequadas às 

condições urbana e rural”, prática que está sendo desenvolvida no canteiro de obras desse 

Setor. Esse Parágrafo parece, a princípio, ser somente uma orientação de como se deve 
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 De acordo com notícias veiculadas no portal da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

DF – disponível em: http://www.entorno.df.gov.br/, acesso entre maio-dez. 2012 e abr.-maio de 2013 – e 

também na mídia regional.  
23

 Governador do DF no período de 01/01/2007 a 16/03/2010, quando foi afastado do mandato pela justiça 

brasileira e mantido preso por trinta e um dias na carceragem da polícia federal, em Brasília. Quando o projeto 

Setor Mangueiral foi assinado por Arruda, destinava-se à habitação de servidores de carreira do GDF. Disponível 

em: http://www.sindireta.org.br/habitacional.asp. Acesso em: 12 abr. 2011. 

http://www.entorno.df.gov.br/
http://www.sindireta.org.br/habitacional.asp
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realizar a produção habitacional. Trata-se de uma articulação que favorece a formação de 

monopólio, uma vez que o uso de tecnologias de baixo custo apenas é possível em terrenos 

maiores – como será analisado com mais precisão no Capítulo 3 desta Tese – e apenas 

grandes empresas possuem condições produtivas para desenvolver esse tipo de tecnologia no 

canteiro de obras, além dos ganhos que essa tecnologia representa. Para o GDF, o Parágrafo 

supracitado, ao determinar como deve ser a produção habitacional, torna igual as condições 

urbana e rural, o que faz da sua política habitacional uma prerrogativa do governo, e não 

daquelas provenientes das reais necessidades provenientes das condições de vida dos 

demandantes. 

Tais condições, por sua vez, precisam ser correlatas ao Plano Piloto de Brasília, cujo 

plano urbanístico foi criado para garantir as funções administrativas da nova Capital. O 

controle relativo à expansão das Regiões Administrativas (RAs) repercutiu alhures nas 

cidades da AMB, principalmente naquelas contíguas ao DF. A complexidade dos elementos 

existentes na reprodução do espaço da cidade como negócio, entrelaçada contraditoriamente 

às necessidades cotidianas, evidencia a relação tensa no processo mediador entre forma e 

conteúdo. Tal relação redefine a dialética cidade-metrópole no processo de urbanização, que 

resulta na expansão da metrópole e no adensamento das regiões administrativas para a criação 

de áreas como reservas de valor e de favorecimento à captação de sobrelucro provenientes da 

incorporação. De acordo com Botelho (2007, p. 63), o incorporador é “coordenador das 

atividades de construção” e recebe do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) “exclusiva e 

diretamente 80% do capital necessário à realização dos empreendimentos”. Nesse sentido, 

compreender a cidade de Brasília e a reprodução do espaço da metrópole faz com que o 

desenvolvimento desta pesquisa articule a problemática, a hipótese e o objetivo geral da tese 

aos seguintes objetivos específicos:  

 

1) Pesquisar o Setor Habitacional Jardins Mangueiral no processo de composição do urbano 

como negócio; 

2) Analisar a expansão urbana para além do Distrito Federal, mais especificamente em 

direção às cidades de Valparaíso de Goiás e Luziânia, no contexto dos respectivos Planos 

Diretores Locais (PDLs) e dos empreendimentos imobiliários de habitação de interesse 

social.  

 

A realização de Brasília para ser sede do poder político da Nação fez convergir o 

estado de Goiás e o DF ao processo geral de constituição da formação territorial brasileira. A 
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política pública concretizou a unificação econômica no território nacional e engendrou a 

Capital Federal como negócio para o próprio estado (VIEIRA, 2008). Em Brasília, o projeto 

urbanístico
24

 teve como consequência a valorização de suas terras e imóveis e a segregação 

urbana, a princípio circunscrita ao Plano Piloto. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de terras 

para a incorporação ao processo produtivo, os recursos naturais e históricos, a disponibilidade 

de mão de obra e de vias pavimentadas na região goiana mais próxima do DF configurou-se 

como reserva de valor, de acordo com Barreira e Teixeira (2004, p. 100).  

Em 1970, devido ao acirramento da segregação no espaço do Plano Piloto pelo 

crescimento da expansão do mercado consumidor e do setor de serviços – principalmente 

aqueles que surgiram em função da concentração de serviços especializados de governo, a 

grande maioria da população de Brasília residia nos núcleos habitacionais, denominados de 

cidades-satélites, atuais Regiões Administrativas (RAs)
25

. Essas pessoas demandavam cada 

vez mais espaço e, por isso, iniciaram a ocupação das áreas próximas ao quadrilátero de 

Brasília. Fato comprovado nas taxas dos fluxos migratórios para o DF, que começam a cair e 

torna-se menor nas décadas de 1980 e 1990, segundo os censos demográficos
26

.   

A partir de 1980, a cidade de Luziânia, devido a esse fluxo migratório proveniente do 

DF, quadruplicou a sua população. Na década seguinte, Luziânia abrigava, em seu espaço 

urbano, mais da metade das pessoas que residiam no Entorno do DF, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Embora Barreira e Teixeira (2004, p. 96) já 

reflitam sobre os termos dessa periferização, o aprofundamento dessa questão pela 

urbanização dada na intencionalidade dos polos de desenvolvimento se dá em um momento 

no qual as propriedades formais do espaço parecem adquirir uma primazia que disfarça a sua 

produção social. Também é importante ressaltar que a população de Luziânia vem 

decrescendo desde então, elemento interessante na análise ao se pensar no vigor do seu 

mercado imobiliário, seu perfil econômico – sob os condicionantes do agronegócio e o ritmo 

do crescimento demográfico da cidade vizinha, Valparaíso de Goiás. 

Valparaíso de Goiás, cidade criada em 1995, surgiu a partir do desmembramento do 

território de Luziânia. A população da cidade passou a se ampliar devido ao fluxo migratório 
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 Projeto urbanístico porque se trata do detalhamento das diretrizes do planejamento urbano no território. 
25

 A denominação de cidades-satélites é errônea, uma vez que nenhuma delas é sede de município, segundo o 

IBGE. Por ser o DF um território criado para abrigar a capital do Brasil, foi dividido em regiões administrativas. 

Os moradores dessas RAs, a mídia e mesmo pesquisadores tratam esses lugares como cidades. Essa questão não 

é apenas semântica ou de classificação normativa de uma área, mas demanda mais investigação tanto pelas 

contradições que suscita quanto pelas implicações sociais e políticas na vida de seus moradores. 
26

 A operacionalização desses dados encontra-se nas pesquisas acadêmicas organizadas e desenvolvidas pelo 

geógrafo Aldo Paviani, bem como nas realizadas pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN). 
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supracitado, analisado por Silva (2012) como inserido no contexto das mudanças na direção 

dos fluxos migratórios do Brasil. A pesquisa de Silva (2012) sobre a origem dos moradores de 

Valparaíso de Goiás demonstrou que eles são provenientes principalmente do Nordeste e, 

quanto ao local de residência anterior, a grande maioria é oriunda do DF. Em outra análise de 

Barreira (2009), o processo fomentado para o surgimento da RIDE/DF teve como 

consequência “a fragmentação do sujeito e do espaço na região do entorno de Brasília”. Essa 

cidade, situada entre as cidades de Brasília e Luziânia, apresenta elevado aumento em sua 

população, segundo dados censitários do IBGE (2010). Ainda, seu mercado imobiliário 

encontra-se dinamizado (SILVA, 2012). 

 

 

MATERIAIS E METODOLOGIA: A EXECUÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Em tese, o projeto urbanístico de Brasília e seu planejamento superestimado 

evidenciam que os moradores de Brasília são mais importantes do que suas amplas avenidas, 

mas remete também à compreensão do Estado capitalista, em suas características e 

contradições no seio das lutas de classes, sendo coprodutor da ‘mercadoria espaço’. O Estado 

se situa entre o modo de produção e as demandas populares, a fim de mediar sua atuação na 

sociedade urbana. Essa confluência permite analisar a reprodução do espaço na política 

habitacional metropolitana. 

A pesquisa enfoca a reprodução do espaço da metrópole, concomitante à expansão 

ampliada da AMB, do adensamento do território do DF, das estratégias de criação de áreas 

como reserva de valor e da incorporação como um processo não somente circunscrito ao 

momento da construção, mas combinado à valorização fundiária compartilha da captura da 

mais-valia gerada socialmente (BOTELHO, 2007, p. 66). Pensar na ideologia 

desenvolvimentista que viceja nos depoimentos e dados coletados (ver Apêndice A) junto aos 

representantes dos governos locais, moradores, corretores imobiliários, bem como os 

contextos nos planos de desenvolvimento e projetos da política habitacional de interesse 

social, resultou na compreensão das necessidades habitacionais em correlação à produção do 

habitat. Não se trata mais de pensar a habitação como um falso problema e circunscrita ao 

fomento ao consumo, mas de analisar o habitat na fabricação da espacialidade no interior da 

produção do urbano como negócio. 
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O construtor do entendimento dialético que direciona a execução da pesquisa foi 

desenvolvido a partir da categoria de análise: reprodução do espaço. Empiricamente, o 

conteúdo se expressa na política habitacional do GDF, analisado a partir do Setor 

Habitacional Jardins Mangueiral, e da produção analisada nos interstícios do Plano Diretor 

(PD) de Valparaíso de Goiás e Luziânia e suas articulações econômicas no processo de 

reprodução do espaço no eixo sul do território do DF. 

Esses elementos reúnem-se no âmbito de uma gestão com base no mercado e em um 

urbanismo criador de condições prévias à realização do valor. Nessa perspectiva, a 

reprodução do espaço na cidade de Brasília, ao ter como base os preceitos do 

empreendedorismo urbano – elemento de prática e escala mundializada, embora sua aplicação 

à realidade ocorra de acordo com condições políticas, sociais e cotidianas de cada lugar –, foi 

analisada a partir das seguintes dimensões e indicadores: 

 

CONCEITO DIMENSÕES INDICADORES 

REPRODUÇÃO 

DO ESPAÇO  

Territorial ○ Modelo de cidade ideal 

○ Adensamento urbano 

○ Áreas como reserva de valor 

Habitação social ○ Emprego e renda 

○Déficit-demanda habitacional 

○Criação de sobrelucros de incorporação 

Regional ○ Relações econômicas-políticas 

○Unidades de Planejamento Territorial 

○Eficácia administrativa 

 

A construção da operacionalização do conceito reprodução do espaço para o 

desenvolvimento da Tese foi uma forma de articular escalas, nem sempre de fácil apreensão 

na apresentação e efetividade do raciocínio analítico, para a realidade atual de transformação 

veloz da urbanização da sociedade (LEFEBVRE, 2004). Trata-se da dimensão espacial no 

mundo em suas diferentes escalas – nacional, regional, territorial, local e do lugar – não 

apenas nos percursos da acumulação capitalista, mas das contradições existentes na 

possibilidade de manutenção da vida definidas no plano discursivo do político na realização 

territorial. 

A dimensão territorial foi configurada no entendimento de que as funções da política 

pública em exercício realizam um arranjo não causal no território, sendo o ordenamento do 

território feito a partir de conflitos, consensos e dissensos nos termos de sua 

institucionalização, aplicabilidade e significação. Entretanto, a resiliência dos sujeitos das 

diferentes classes sociais, bem como dos indivíduos em suas relações e necessidades, 
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fornecem outras condições para o espaço concebido. O espaço, “condição, processo e 

produto” (CARLOS, 2011c), mostra a contradição no território entre Estado, reprodução 

capitalista e cotidiano, que repercute como problema de efetividade, coespacialidade e, 

evidentemente, conflitos. Os indicadores – modelo de cidade ideal, adensamento urbano e 

áreas como reserva de valor – ajudaram a compreender os conteúdos da política pública 

presentes no Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT/DF) e no PD de 

Valparaíso de Goiás e Luziânia, no contexto inerente ao planejamento do espaço para a 

política habitacional, mediados por territórios-reservas e terrenos disponíveis no âmbito do 

movimento dos capitais em busca de sobrelucros. Ao serem analisados, confrontam e 

consubstanciam a dimensão territorial na realidade e no trabalho de investigação do conceito 

em estudo, em sua base material, naquilo que o provê e o justifica na manutenção das relações 

de poder – a racionalidade técnica no modelo de cidade ideal para a realização capitalista. 

A dimensão habitação social, a partir de seus indicadores – emprego e renda e déficit-

demanda habitacional, criação de sobrelucros de incorporação –, permitiu a análise da 

utilização socioeconômica do espaço no território. A habitação, em sua relação de 

homogeneidade intrínseca à acumulação capitalista no âmbito mundial, por si só não assegura 

a acumulação capitalista. Na verdade, é toda a cadeia oriunda da produção imobiliária e de 

sua incorporação que participa para a realização do valor substantivado necessário ao fluxo de 

capitais. As condições na realização do valor – valor de troca e valor de uso – não apenas 

mantêm o circuito capitalista, como permitem dar continuidade às condições de vida, como 

assevera Harvey (2011, p. 9), ainda que contraditoriamente e em patamares de desigualdade. 

Nesse sentido, a habitação social na cidade de Brasília se conecta aos circuitos financeiros em 

espaços valorados. Para atender a essa prerrogativa, uma vez que a riqueza de uma cidade é 

medida por seu valor, foi elaborado o PDOT para planejar o uso e a ocupação de cada porção 

de seu território, além de definir quais classes sociais e estratos permaneceriam no território 

do DF, sob o discurso de gerar emprego e renda e combater o déficit habitacional. Dessa 

maneira, ao desenvolver o plano de desenvolvimento econômico
27

, o fomento à ocupação do 

território a algumas classes sociais é dado não apenas pelo preço dos imóveis a serem 

ocupados, mas por uma tentativa de reproduzir, no espaço do território, um sistema, no qual a 

realização do urbano como negócio possa reproduzir e ampliar a riqueza da cidade, sem 

desvalorizar uma porção ou outra do território ao criar áreas para habitação como reservas de 
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 O planejamento econômico no DF não será analisado em detalhes nesta Tese, utilizando-se como parte do 

percurso de análise o urbano como negócio. Para que tal análise (planejamento econômico) fosse realizada a 

contento seria necessário fixar uma gestão governamental e ampliar em demasia o tempo de realização da Tese, 

uma vez que outras dimensões e indicadores teriam de ser inseridos.  



39 

  

valor. Isso a partir das diretivas PDOT, que sancionam a disponibilização de áreas para a 

habitação. Como resultado, Valparaíso de Goiás e Luziânia, coparticipes no processo de 

instituição do território do DF no contexto da divisão territorial do trabalho, passaram a 

integrar a dinâmica imobiliária da metrópole de uma nova forma. Por não estarem inseridas 

no mesmo controle territorial pelo poder público, como ocorre no DF, a produção do espaço 

urbano nessas cidades passou a compor outra circulação de rendas da habitação e sobrelucros 

de incorporação. 

A última dimensão, a regional, e seus indicadores – relações econômico-políticas, 

Unidades de Planejamento Territorial e eficácia administrativa –, permite explicar como o 

poder público engendra as determinações econômicas e é fomentado por elas com extensões 

no espaço imediato ao seu território. De certa maneira, a questão regional, ao envolver a 

reprodução do espaço, passou a conformar e a igualar a diversidade do DF e da área 

metropolitana desde a habitação de interesse social. O governo
28

 do GDF trata a área 

metropolitana a partir da conjunção do mercado consumidor da federação – formado pelo 

funcionalismo público de alta potencialidade apresentado – e por aquele formado pela AMB, 

constituído no circuito inferior da economia. Isso significa reduzir os problemas urbanos 

àqueles ligados ao crescimento econômico. Além disso, é a pujança da produção agropecuária 

de Goiás e do oeste da Bahia – cinturão de soja do leste goiano e da produção de grãos do 

extremo oeste baiano – e a proximidade com o DF que encaminham as articulações políticas 

para que o território brasiliense se torne um polo de beneficiamento desses produtos. Aqui o 

discurso do GDF de que é necessário criar políticas de desenvolvimento para a AMB, 

reiteradamente divulgado na mídia, deixa descoberto seu tom de benesse. É interessante para 

o GDF criar um ambiente propício ao desenvolvimento econômico. Ademais, há, nessa 

junção do econômico e da habitação de interesse social, um movimento de segurar os altos 

valores das terras do DF em função dos elementos que tornam uma cidade atraente para 

negócios. Contudo, problemas como alto índice de violência, amplamente divulgado na 

imprensa, nas áreas próximas aos dois principais polos de desenvolvimento, como a cidade de 

Valparaíso de Goiás, repercute nos efeitos de externalidade urbana de maneira negativa. Essa 

é a intencionalidade político-econômica dessa região, que, sem deixar de produzir um espaço 

hierárquico, fragmentado e homogêneo, tem fomentado a produção do espaço, também 

mediada pela habitação, nas cidades analisadas. Sob a urbanização, como processo dirigido 

pelas ações dessas políticas, materializa e limita, na produção do espaço, as possibilidades das 
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 De acordo com documento disponível em: http://www.sde.df.gov.br/, intitulado Invista em Brasília. Acesso 

em: 16 jul. 2013. 

http://www.sde.df.gov.br/
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classes. Controlar, à medida do possível, a realização dessas práticas é um dos constituintes da 

política pública. Quem usa, como utiliza e por que o faz mostra a luta de classes no espaço 

pelo direito à cidade universal
29

. 

Essas dimensões, reunidas, parecem evidenciar a gênese da metrópole e da cidade em 

uma confluência de tempo-espaço como valor e demarcam a reprodução do espaço em 

Brasília no processo de urbanização da AMB. Por essa razão, esta Tese articulou as pesquisas 

de campo no DF (que incluem entrevistas com funcionários de órgãos públicos, agentes do 

mercado imobiliário e pessoas residentes no Jardins Mangueiral) às pesquisas realizadas em 

Valparaíso de Goiás e em Luziânia (como entrevistas com os moradores, agentes do setor 

público, corretores imobiliários e pequenos construtores de unidades habitacionais, doravante 

u.hs.) na concomitância analítica do PDOT e dos respectivos PDLs. Para tanto, utilizou-se de 

mapeamentos, imagens fotográficas, discursos orais e escritos das entrevistas dos sujeitos da 

ação – Estado, mercado imobiliário e sujeitos sociais. A universidade, como espaço da 

produção do conhecimento, está presente, de maneira geral, nas discussões e produções 

teóricas da bibliografia. O estágio doutoral no Centro de Estudos Geográficos da 

Universidade de Lisboa, mais especificadamente no Núcleo de Estudos Urbanos, possibilitou 

compreender melhor a dinâmica das cidades no processo global de financeirização da 

economia. Porém, a participação desta autora em aulas, grupo de estudos promovidos por este 

Núcleo, no laboratório CIPGEO e em seminários na Universidade Federal de Goiás, além de 

eventos realizados por instituições diversas, bem como os artigos publicados neste período, 

foram determinantes para a busca de compreensão da produção do espaço no interior do 

sentido da cidade de Brasília e da instituição metropolitana.  

Distingue-se, assim, a pesquisa analítica da produção da cidade, sempre ininterrupta, 

de uma pesquisa voltada às ‘coisas da cidade de Brasília’. A reprodução do espaço da 

metrópole, compreendida na mediação que a habitação suscita, partiu da política de habitação 

nacional de interesse social para encontrar as articulações no movimento das escalas mais 

amplas, que leva a gestão urbana a reproduzir a cidade segundo regras favoráveis à 

acumulação. A análise sobre as políticas de habitação desenvolvidas no Distrito Federal e nas 

cidades goianas analisadas elencaram reflexões a respeito da questão habitacional, a qual 

sempre permeou os conteúdos para o uso e a ocupação do espaço da Capital. Busca-se 

compreender a institucionalização do espaço em seu conjunto vivido, concebido e percebido 
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 Essa diferenciação entre metrópole e cidade é funcionalizada na pesquisa para apreender as conexões a partir 

da especificidade das categorias metrópole e cidade. No plano teórico e prático, de acordo com Lefebvre (1991), 

cotidianidade e cotidiano fundamentam essa distinção dialética. 
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(LEFEBVRE, 1974). Realizar a análise no contexto da política habitacional em Brasília 

implica pensar essa lógica no espaço, atualizada às fímbrias do cotidiano. 

A tese se estrutura em cinco capítulos. No Capítulo I, “Pensar a cidade em sua 

territorialidade: a institucionalização do espaço”, a análise recai sobre as políticas 

desenvolvidas no Distrito Federal, elencando reflexões a respeito da reprodução do espaço na 

composição do sentido da cidade em direção à metrópole. Resultou em um território 

fortemente marcado pelo projeto e por alianças políticas de seus governantes em correlação 

aos conteúdos para o uso e a ocupação do espaço da Capital. Buscou-se compreender, dessa 

maneira, a institucionalização no espaço no contexto de urbanização da cidade de Brasília 

pela política territorial. 

O segundo capítulo, intitulado “A habitação como um catalisador da problemática 

urbana”, objetiva situar a categoria analítica ‘habitação’ no interior da reprodução do espaço 

da cidade. Realiza-se uma análise da cidade e da constituição de seu espaço no interior da 

economia política de seu território. Utiliza-se do ‘fenomênico’ apresentado pela construção 

habitacional para não reduzir o espaço social efetivamente produzido. A habitação popular 

pode ser entendida como um elemento que catalisa o processo de produção do espaço 

economizado e desvela as particularidades de seu processo urbano. Para isso, é feita uma 

análise no sentido de se compreender a ação estadista pelas políticas habitacionais federais em 

correlação com aquelas executadas na cidade de Brasília nas várias fases de seu ordenamento 

territorial.  

No terceiro capítulo, denominado “Jardins Mangueiral: o sentido na metrópole”, a 

análise desenvolvida parte dos conteúdos da política habitacional para compreender os 

elementos, os quais compõem a metrópole pela produção dos lugares. A produção da cidade 

de Brasília ressurge na configuração do espaço para a metrópole, ainda que aparentemente os 

elementos e os sujeitos envolvidos possam indicar a negação aos valores e conteúdos da 

experiência cotidiana, que envolve inclusive outra disposição do espaço-tempo, uma 

disposição que possui relação com a apreensão do tempo no espaço, o qual concretamente se 

apresenta em um estilo de vida como cópia daquele vivenciado no Plano Piloto. 

No quarto capítulo, sob o título “Luziânia e Valparaíso de Goiás no contexto de 

reprodução do espaço na metrópole de Brasília”, a abordagem da reprodução do espaço a 

partir da sua representação, dado nos PDLs em seu contexto habitacional, evidencia a 

integração da metrópole de Brasília à dimensão conceitual dessas cidades. A análise foi feita 

nos movimentos das contradições no espaço às contradições do espaço nas perspectivas e 

articulações na forma de inserção pela habitação como integrante da reprodução do espaço da 
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metrópole de Brasília na perspectiva da criação de valor de seus terrenos. As dissociações na 

análise do espaço mostram a universalidade concreta na apresentação dos conceitos de 

produção e produzir e de suas relações no particular no âmbito do prático-sensível – o 

singular. 

O capítulo conclusivo da Tese apresenta a metrópole, pensada a partir da questão 

habitacional, em relação aos negócios imobiliários envolvidos nas parcerias público-privadas, 

na instituição de seu espaço mais sofisticado, até o momento em que a reprodução do espaço 

do urbano passa a definir os termos que reúnem e separam as cidades de Valparaíso de Goiás 

e Luziânia, no processo de produção da cidade de Brasília na gestão pública, objetivada em 

adequar a vida a essa realidade urbana. 

 



CAPÍTULO 1 

 

 

PENSAR A CIDADE EM SUA TERRITORIALIDADE: A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

A questão da habitação é parte de um problema maior – o modo de produção 

capitalista inserido na prática social. A partir do Capitalismo surge a perda, que não extingue 

a possibilidade de retomada da sociedade urbana: 

 

Somente o proletariado criado pela grande indústria moderna, liberto de 

todas as cadeias do passado, inclusive das que o ligavam à terra, e 

concentrado nas grandes cidades, está em estado de realizar a grandiosa 

transformação social que porá fim a toda exploração e dominação de classe, 

ao passo que os antigos tecelões rurais, com sua casa e sua lareira, jamais 

seriam capazes disso, nunca teriam concebido tal ideia e muito menos teriam 

vontade de realizá-la. (ENGELS, [1887]1979, p. 8) 

 

Quando Engels ([1887]1979) desenvolveu seu debate com Proudhon sobre a crise da 

habitação como “sintoma da revolução industrial” na Inglaterra, ele analisou a constituição da 

sociedade industrial em sua miséria, mas também em sua potência, dada pela reunião dos 

trabalhadores na cidade. Na citação anterior, Engels afirma que somente o proletariado 

concentrado nas grandes cidades pode realizar a transformação social. Força de trabalho, 

meios de produção e cidade dotados do elemento humano que fornece ao trabalho seu sentido, 

como proposto por Marx (2006). Trabalho que define o sujeito na coletividade em que 

vivencia conflitos e contradições advindos da sociedade capitalista em permanente 

transformação, iniciada em meados do século XX pelas relações de produção, que retiraram o 

trabalho como ponto central na vida do sujeito. Este se reconhecia como dependente do 

trabalho para sua subsistência e se identificava enquanto classe trabalhadora. Até mesmo nas 

pesquisas a categoria classes sociais foi afastada, quase anulada. A análise de Gorz (2005) e 

Lazzarato e Negri (2001) enfatizam: o trabalho social abstrato não é mais a substância social 

das mercadorias, e sim o conhecimento, que seria hoje a força produtiva expressa no 

comportamento e no incentivo, que determinam a criação do valor. 

No plano da cidade, o conhecimento materializa-se nos edifícios corporativos, nos 

centros de convenções, nos escritórios das grandes empresas e nos atuais complexos 
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empresariais – mixed use project. Tais complexos reúnem, no mesmo espaço: centros de 

negócios e serviços sofisticados, espaços culturais e gastronômicos, hotéis cujos quartos são 

muitas vezes transformados em moradia permanente
30

, amplos estacionamentos privados, 

segurança e modo de vida – vendem, comercializam e negociam as necessidades da vida 

urbana para indivíduos constituídos nas relações produtivas. Todo o tempo do indivíduo é 

territorializado e pertence ao mecanismo da acumulação, incluindo-se a habitação. O trabalho 

aparentemente não mais participa da relação social que produz a categoria valor para adjetivar 

a mercadoria. O capital passa a ser a substantivação do valor e então se criam parques 

tecnológicos e centros financeiros para reduzir os custos das transações financeiras. O 

trabalho, a princípio, somente nessa condição é desvalorizado, porque apresentado como 

desnecessário, minimizando as conquistas dos trabalhadores para diminuir ao máximo os 

gastos com a produção propriamente dita, ao mesmo tempo em que se desperdiça menos 

tempo para se trabalhar mais e manter o processo de acumulação na esfera financeira. 

O habitat reúne-se à acumulação capitalista como parte da reprodução das relações de 

produção. Na distinção de Lefebvre (1974), o corpo separa-se do espaço inerente à sua 

condição de vida e o habitat, ao contrário, absorve, a princípio, as qualidades alojadas no 

espaço, sem deixar de ser dialeticamente o espaço de representação do vivido, a ligação do 

indivíduo com o espaço. Como a cidade, o habitar transita contraditoriamente na metrópole. A 

habitação, hoje produzida em escala por intermédio do PMCMV, é a exclusão pelo habitat. 

Significa uma forma atualizada de pensar a exclusão social.  

O habitar se torna uma expropriação de possibilidades, posto transformar cidadãos em 

consumidores sem opções, cujo ato de morar se reduz. É a hierarquia das necessidades 

definindo o limite do direito do sujeito circunscrito à propriedade de seu habitat. O uso, 

entretanto, como valor, situa-se no patamar dessa realização, pois, nas condições em que é 

vivido, leva à criação do valor na metrópole. Assim, a extensão da metrópole é condição e 

também negação da formação de valor em seu espaço. 

Entretanto, a moradia e a cidade encontram-se no sentido da realização humana em 

coletividade – o uso. Diz respeito à possibilidade de todos vivenciarem os avanços sociais e 

revolucionários que a cidade congrega e de decidir como utilizá-los. O espaço da metrópole 

em paralaxe apresenta a desordem e a inversão da coletividade: o trânsito, a violência, a 

destruição da natureza (sic) e seu crescimento resultam dos indivíduos. Indivíduos e espaço 

                                                           
30

 Em Brasília, os hotéis também são classificados como hotéis-residência e se caracterizam por possuir mais de 

um quarto, sala, cozinha e lavanderia. O Complexo Empresarial Brasil 21, na Capital Federal, é uma expressão 

geográfica atual do desenvolvimento capitalista. 
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viram abstração na metrópole porque são tratados como formas que, nesse contexto, 

inscrevem e circunscrevem a vida urbana e seus problemas. O “inchaço” da cidade vira 

palavra-chave para imputar culpa às improvisações que permitem, de certa maneira, a 

sobrevivência das pessoas, principalmente aquelas de menor poder econômico e com menores 

possibilidades de organização. Como Hegel (apud MARX, 2006) afirma, se continua a dispor 

da realidade de “cabeça para baixo”, quando se exclui os problemas da metrópole de sua 

função como produtora de valor. 

Por isso, se pode afirmar que, em um tempo apreendido pelo espaço, a metrópole 

submete o uso à cidade, uso sob a guarda do tempo contínuo, linear e, por isso, espacializado. 

Tempo como sucessão das horas apresentadas como uma realidade exterior ao indivíduo – 

“vinte e quatro horas fatídicas regulam as acções dos homens, fixando o limite admissível 

para as suas deslocações” (LE CORBUSIER, 1969, p. 10). Tempo naturalizado, e não como 

um produto social. Para Carlos (2011c, p. 14), “o tempo perde seus conteúdos ao tornar-se 

velocidade ou, ainda, quantidade de horas de trabalho [...]”. Tempo permanente posto em 

superfície (VIRILIO, 1993) pelos objetos no espaço, que “torna-se passagem, movimento de 

coisas, ou, ainda, capital fixo” (CARLOS, 2011c, p. 14). O tempo apreendido no espaço 

atualiza e separa o processo temporal da sociedade e unifica os diferentes territórios. Assim, 

sob a homogeneidade capitalista acontece a articulação do uso heterogêneo hierarquizado. 

Segundo Lefebvre (2008, p. 32), o uso é essencial ao espaço urbano, pois sem este não 

existe realidade urbana. Por ser o devir, ele é o horizonte teórico da análise lefebvreana, 

porque em seu exercício e em seu impedimento a ruptura pode acontecer pela força da 

condição humana. A própria contradição territorial existente entre a forma atomizada da 

sociedade contemporânea em seus espaços localizados – metrópole – e a apropriação da 

coletividade – cidade – tende a ser o mecanismo de transformação social. O uso coletivo é a 

forma qualitativa para o espaço, na qual se possa submeter a forma quantitativa e abstrata para 

a estratégia de uma classe.  

A construção da cidade de Brasília, como nas aspirações de Le Corbusier (citado por 

VESENTINI, 1985, p. 110), se deu como uma “empresa estudada antecipadamente”. A 

instituição da produção de seu espaço não separou o político (esfera da decisão) e os negócios 

na cidade. Antes, fez do processo de urbanização um negócio estratégico no espaço (VIEIRA, 

2008). A participação do setor privado nos negócios públicos e o político gestor da cidade-

empresa atualizam, conjuntamente, no tempo e no espaço, os conteúdos do 

empreendedorismo urbano. É na “gestão pública eficiente”, a partir dos parâmetros de uma 
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“administração moderna” e distante do “assistencialismo arcaico”31, que a confusão 

intencional de tempos
32

 em que os conteúdos do passado e as projeções desprovidas do 

presente se situa. Assim, o novo, embebido nas linhas desenvolvimentistas de mais de meio 

século
33

, serve à acumulação capitalista pela oferta de lugares atrativos para a realização do 

valor capital. É novo dialeticamente por utilizar o desenvolvimento tecnológico para dividir e 

diminuir custos de produção para alcançar sobrelucros independente das outras frações do 

capital, tanto o produtivo quanto o portador de juros. 

No espaço, o embrulho de tempos expõe e esconde, nas formas estáticas e 

aparentemente sem sentido, a mercadoria ‘cidade’ nas relações sociais do mundo no lugar. É 

parte do mesmo processo de negação do trabalho como produtor de mais-valia e daquele em 

que o capital produz capital. Contraditoriamente, isso move a política pública na qual ela pode 

estar se movendo para a privatização de suas funções (HARVEY, [1976]2005, p. 57-94), mas 

sem deixar de controlar as questões básicas para a reprodução social e das relações de 

produção. 

Essa correlação permite criar o consenso entre as várias forças sociais pela 

necessidade quase irrefutável de captação de recursos externos, pautada na valorização da 

cidade-civismo. A busca de consenso social aciona, na prática política, recursos econômicos 

externos e valorização cívica presentes na urbanização. Contudo, fomenta a competitividade 

entre cidades, que, por sua vez, reforça o argumento do desenvolvimento a partir das dotações 

do local, e não do lugar
34

, na formatação de um terciário sofisticado por si excludente, 

diferente daquilo que ocorreu a partir da década de 1950, quando no Sudeste priorizavam-se 

os investimentos nas condições indutoras de industrialização. Não é uma simples diferença, 

trata-se de outra relação em determinados arranjos institucionais para que a acumulação 

capitalista na cotidianidade seja possível, além de manter, não sem conflitos, as condições que 

permitem a vida humana. 

As determinações da cidade planejada conferiram domínio e potência singulares ao 

governo sobre a matriz e o conteúdo do espaço. Entretanto, é necessário ressaltar que, tal 

como o Estado moderno, o governo local é perpassado por interesses de classes sociais 

diversas, sendo sua função mediar os conflitos que podem criar sua própria instabilidade. 

                                                           
31

 Palavras do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, na matéria “Intrepidez no Cerrado”, em: 

Forbes, São Paulo, ano 7, n. 154, p. 14 e 18, abr. 2007 (ARRUDA citado por VIEIRA, 2008).  
32

 A prática dos governos locais continua a ser quase distante do presente vivido, como nos dizeres de 

Kubitschek (1975) ao referir-se à Brasília: “uma metrópole com características diferentes, que ignorasse a 

realidade contemporânea e se voltasse, com todos os seus elementos constitutivos, para o futuro”. 
33

 Conforme as próprias palavras do então presidente Juscelino Kubistchek para referir-se ao Plano de Metas. 
34

 De acordo com Santos (1997, p. 2), “lugar [...] é um conjunto de objetos. A localização é um feixe de forças 

sociais se exercendo em um lugar”.  
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Evidente que os interesses financeiros e privados situados no setor imobiliário de Brasília 

parecem influir e orientar, cada vez mais, a urbanização a evidenciar uma simbiose social – no 

sentido vital do termo – entre Estado e mercado (SEABRA, 2003a, p. 97-103; TOPALOV, 

1988, p. 53-80; CARLOS, 2001; DAMIANI, 2008), para garantir a criação do valor e o 

consumo pela sociedade.  

A territorialidade estatal, permeada por variadas e complexas instâncias que 

participam do espaço produzido, percebido e vivido, faz com que o fenômeno urbano seja 

parte imprescindível do sentido da história humana (DAMIANI, 2001, p. 118). Nessa lógica, 

em Brasília a reprodução da cidade não se faz apenas como um suporte à atividade política, 

tal como aparece na proposta de sua construção, se faz para a realização da acumulação 

capitalista, aprofundando a ação do governo local não apenas à produção de uma cidade como 

negócio (CARLOS, 2005, p. 29-37), e sim em sua extensão no urbano da metrópole.  

Nesse sentido, o desenvolvimento do conhecimento a respeito da habitação evidencia 

os aspectos fundamentais para a compreensão da prática social no circuito da troca. A 

habitação, como um movimento no processo tanto do entendimento do conhecimento quanto 

de produção socioespacial e política na mediação da vida, situa a história. A negatividade da 

habitação, leia-se ‘moradia’, situa a ordem distante e a ordem próxima à lógica concreta 

(LEFEBVRE, 1991, p. 25). Ressalta-se que a preservação do domínio do político contido em 

seu projeto urbanístico, quase sem nenhuma industrialização, apresenta uma expansão 

horizontal que avança para o estado de Goiás com conteúdos contraditórios e conflitantes. 

No Plano Piloto35, a escassez de espaço produzida e que, por sua vez, guarda a função 

administrativa da cidade, é resultado dos limites impostos no projeto urbanístico de Lúcio 

Costa. Esse fator constitui-se em um obstáculo ao capital imobiliário e mostra a contradição 

da urbanização do Plano Piloto associada à produção da indústria da construção civil, pois o 

projeto urbanístico limita o uso dos terrenos e de sua escassez, ao mesmo tempo em que é um 

dos condicionantes de valorização. Nesse conflito, a preservação da cidade burocrática cria e 

reproduz os elementos no espaço para os ganhos capitalistas. 

Importante observar que a lucratividade move a economia capitalista, sendo um de 

seus fomentos a escassez. Tal escassez relativa não se limita ao Plano Piloto. As delimitações 

de novas áreas habitacionais, propostas pelo PDOT, regulam tanto a escassez como a oferta. 

Dessa maneira, tem-se uma produção dialética de escassez/oferta que, ao longo do 

                                                           
35

 O Plano Piloto é tratado, muitas vezes, como sinônimo de Brasília, Região Administrativa I. A cidade de 

Brasília abrange a área do Distrito Federal e suas respectivas Regiões Administrativas, como referido na 

Introdução desta Tese. 
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desenvolvimento desta pesquisa, poderá ficar evidenciada e delinear a produção de Brasília 

como cidade seletiva. 

Caso se detenha, por ora, à funcionalidade do espaço concebido, é porque a função 

guarda o uso, seja ele qual for. O uso e o fomento da produção são os indicativos das 

emergências deste trabalho. A funcionalidade do Plano Piloto
36

 de Brasília é garantida pela 

tradição, construída por meio do modernismo
37

, no qual também está presente a ideologia 

desenvolvimentista, com ênfase na industrialização e no planejamento em âmbito nacional.  

Assim, a cidade política
38

 é assegurada por lei e pelo plano: ordem, hierarquia e 

setores. Cada Setor
39

 possui uma função específica, contida no Plano, e reforça a importância 

do conjunto urbanístico, ao mesmo tempo em que permite outros usos diferentes – ainda que a 

expensas da lei – daqueles anteriormente estipulados e, ainda assim, e também por isso, 

permanece. É nesse movimento de continuidade-ruptura, de passividade-atividade, que a 

articulação entre plano, preservação e cidade se dá e favorece um momento específico do 

modo de produção na materialidade da metrópole.  

A ideia é perturbadora: a cidade política – Plano Piloto – seria uma ‘hipostasia’
40

 de 

cidade? Hipostasia ou mistificação, como assinala Lefebvre (1974), ocorre quando a prática 

do Estado relativa à produção do urbano como negócio se mantém, sem contestação, para a 

produção da mercadoria. Se assim for, as formas e a funcionalidade de Brasília contribuem 

para manter a prática estadista do sentido de ordem e de bem comum empresarial.  

Contudo, essa exteriorização da “ordem” materializada na cidade é o momento 

negativo do urbano, ou seja, aquilo que o urbano traz de possibilidade, de ruptura e de 

envolvimento se torna uma mediação social da expansão e reprodução do valor de troca. Aqui 

parece também situar as expressões da metrópole. Percebe-se que não se trata de rupturas na 

cidade política, mas de renovação, que mantém a urdidura do projeto urbanístico tombado 

intrinsecamente, no sentido de habitar a cidade, embora em um processo de tensão, mas 

costurado de concordância por causa da sobrevivência de cada um. A questão mostra a 

                                                           
36

 Ver COSTA, Lúcio. Relatório do Plano Piloto de Brasília (1968-1970).  
37

 Nos termos de Lefebvre (1969a, p. 4), o modernismo “consiste em fenômenos de consciência, em imagens e 

projeções de si, em exaltações feitas de muitas ilusões e de um pouco de perspicácia”. 
38

 No dizer de Lefebvre (2004, p. 21), a cidade política “é inteiramente ordem e ordenação, poder”. 
39

 O Plano Piloto de Brasília foi organizado por setores (setor habitacional, de hotéis, de hospitais, de diversões, 

de comércio local, etc.). A representação da cidade abriga um terciário sofisticado que, lado a lado com as 

fachadas modernas dos prédios, confundem e embaralham, muitas vezes, o significado da setorialização 

objetivada. A setorialização é flexível. Prédios habitacionais são também escritórios e hotéis, em um mix que 

articula o habitar e o laborar dispostos em largas avenidas, em que “ao tempo que passa da cronologia e da 

História, segue um tempo que se expõe instantaneamente” (VIRILIO, 1991, p. 12). 
40

 Hipostasia: “na linguagem moderna e contemporânea esse termo é usado [...] para indicar a transformação 

falaz ou sub-reptícia de uma palavra ou um conceito em substância, ou seja, numa coisa ou num ente” 

(ABBAGNANO, 2003, p. 500). 
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subordinação do real sujeito produtivo a uma lógica que ele produz, mas não usufrui. Nesse 

sentido, a realização do espaço como mercadoria, elemento da riqueza capitalista, encontra 

forte aparato institucional não apenas na preservação do Plano Piloto, mas também em todo 

DF. A realização de 'sobrelucros' é a negatividade dada à vida da cidade, em seu sentido 

amplo de realização da vida, ante sua transformação em mercadoria – fator material de 

produção.  

Entender a contradição fundamental de Brasília, dada na segregação continuada não 

apenas no espaço do Plano Piloto, mas da cidade de Brasília, requer uma análise do conteúdo 

e das formas no processo de urbanização. Para isso, não se pode preterir o que articula o par 

Distrito Federal-Goiás. Já não é possível afirmar que a segregação se dá apenas no Plano 

Piloto devido ao crescimento acelerado das Regiões Administrativas. A segregação se faz por 

toda a cidade, como mostra o fluxo diário de pessoas que se dirigem à Brasília no início do 

dia e retornam ao final e o atual crescimento nas cidades contíguas ao DF. 

Os fluxos nos eixos rodoviários do DF – como assinalado na Foto 1 – dinamizam o 

espaço urbano da metrópole Brasília, pois materializam as conexões intraurbanas e 

interurbanas e as consequentes valorações do espaço, tais como aquelas exemplificadas nas 

relações entre a metrópole e os municípios goianos de Águas Lindas de Goiás, Luziânia, 

Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. 

 

 
Foto 1: Aspecto da divisa DF-GO. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2013). 
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Sem considerar como um evolucionismo inerente ao sistema capitalista, e sim como 

processo de ampliação no espaço para o capital, a pesquisa se depara com a reunião dos 

fragmentos de lugares – sem reuni-los – para a produção do valor de troca e do valor de uso. 

Desse modo, é necessário situar a articulação entre a capital federal, o Brasil e o mundo no 

processo atual de mediações que permite a produção do valor. 

Para tanto se assinala, como parte de um mesmo processo, a cidade de Brasília, criada 

no bojo da política de integração territorial no âmbito da urbanização brasileira (CASTELLS, 

1979; FERREIRA, 1985; SCHIMIDT, 1985), ao mesmo tempo em que os ritmos da produção 

industrial tornavam-se parte do cotidiano e engendravam um modo de vida “moderno”. Tal 

articulação no e pelo território explicita, a nosso ver, não apenas uma forte presença estatal, 

mas também a necessidade de adequar, sob os auspícios da modernização social, econômica e 

política, a própria Nação, diante do mundo e dos próprios brasileiros.  

Aqui situa a reiteração da necessidade de entender o sistema capitalista no interior das 

relações sociais. Essa premissa fundamenta a assertiva na qual o modo de urbanização 

brasileiro no âmbito da mundialização realiza o urbano “como um dos principais 

investimentos a mover a acumulação do capital” (DAMIANI, 2003, p. 367). Nessa condição, 

a produção do espaço torna-se cada vez mais subordinada aos circuitos da valorização 

capitalista, que, por isso, amplia e aprofunda a fragmentação de parcelas do espaço, em 

sincronia com sua própria escassez valorativa, na qual claramente se apresentam as 

contradições da sociedade moderna.  

A urbanização que permitiu a integração territorial e o desenvolvimento regional no 

Centro-Oeste não foi a solução da exclusão social no Brasil. Ao contrário, o aspecto regional 

atualizou a estrutura social de exclusão e incluiu as transformações e dinamizações reunidas 

ao estado de Goiás nos patamares da acumulação, necessários naquele período para obter 

mais resultados com a construção da capital federal.  

Essa relação complexa, estabelecida entre a prática política e espacial, articulada no 

processo 'urbanizatório' do DF, engendrou, juntamente e com a influência de Goiânia, em 

especial, as transformações mais aceleradas, que ocorreram nos municípios goianos próximos 

a Brasília. Esse processo de expansão, concentração e fluxo populacional, ao lado da 

pauperização da grande maioria das pessoas, continua a influenciar a estruturação urbana do 

DF e sua região metropolitana (ARRAIS, 2005). Tais transformações foram fomentadas por 

parcerias muito próximas entre agentes políticos e agentes econômicos, evidenciando um 

caráter privado, migratório e rentista aos conteúdos das políticas urbano-regionais. 



51 

  

Nos anos 1980, esse processo engendrou o desmembramento de municípios e outras 

cidades surgiram. Por exemplo, Luziânia originou os municípios de Santo Antônio do 

Descoberto (1982), Cidade Ocidental (1993), Novo Gama (1997), Valparaíso de Goiás (1997) 

e Vila Boa (1992). Formosa deu origem a Cabeceiras (1958), Águas Frias de Goiás (1989) e 

Planaltina (1991). Os municípios desmembrados se multiplicaram em outros: Santo Antônio 

do Descoberto, por exemplo, deu origem, em 1997, a Águas Lindas de Goiás, e Padre 

Bernardo a Mimoso de Goiás (1999). Entre 1950 e 1997, quatorze municípios surgiram na 

região metropolitana do DF. Embora esse processo esteja também vinculado a um estudo de 

formação regional a partir de um projeto nacional (ARRAIS, 2005, p. 105), nesta pesquisa 

debruçar-se-á sobre a sua tessitura, que se considera como urbanização. 

São as determinações da urbanização brasileira que explicam a massiva criação de 

novos municípios, fomentada no alto valor da terra no DF. Esse fenômeno fez com que 

grandes latifundiários passassem a influenciar as ações políticas para que ocorresse a 

transformação, no uso dessas terras, de rurais para urbanas. Esses parcelamentos urbanos, 

normatizados pelo estado de Goiás, originaram municípios de pequeno porte, que, criados 

quase sem infraestrutura urbana, atenderiam, em tese, à demanda por acesso à moradia das 

pessoas que não mais conseguiam residir nas RAs do DF, razão por que a elas restavam áreas 

conhecidas como “entorno”.  

Já naquele momento as áreas contíguas ao DF foram inseridas na mercantilização do 

espaço, tal como ocorreu com as ‘cidades satélites’ no processo de construção de Brasília. A 

consonância aos conteúdos do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), 

instrumentalizado regionalmente pelo Programa Especial da Região Geoeconômica de 

Brasília (PERGEB), em 1975, será feita com mais vigor em 2013, com o Decreto n. 34.170, 

editado pelo GDF. Tal movimento reflexivo parece alcançar, a partir do plano local da Capital 

Federal, o processo amplo e complexo de diferenciação e articulação socioespacial, no qual as 

áreas ‘não incluídas’ dinamizam as espacialidades inseridas nos processos atuais do 

capitalismo. 

A disponibilidade de crédito impulsionou as construções imobiliárias nessas áreas, por 

exemplo, em Valparaíso de Goiás, que terminou por aumentar a densidade populacional nessa 

cidade. A construção de um shopping center
41

 evidencia, ao lado da não existência de projetos 

habitacionais voltados à faixa 1 do PMCM, a incorporação da classe média em uma região 

                                                           
41

 O Shopping Sul, em Valparaíso de Goiás, foi construído em 1993 e reformado em 2008. É administrado pelo 

grupo Terral, que atua em empreendimentos de incorporação, construção civil, infraestrutura, energia e 

shoppings centers no Distrito Federal e em Goiás. 
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que anteriormente era vista como periferia, mas sem perder as características e a presença de 

um comércio voltado para um público com menos poder aquisitivo (ver Foto 2).  

  

 
Foto 2: Aspecto do comércio às margens da BR-040. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2013). 

 

Dessa maneira, ao adquirir uma u.h. as famílias utilizam esse tipo de comércio para 

mobiliar a casa e adquirir eletrônicos e eletrodomésticos por meio do cartão de crédito do 

PMCMV
42

. Há, assim, uma classe média ao lado de uma classe trabalhadora
43

 e esta absorve 

o consumo, o comportamento e a ideologia daquela, já estabelecida. 

Valparaíso de Goiás situa-se em área territorial de 61.410 km
2
, possui densidade 

demográfica de 2.197,14 hab./km
2
, corroborando a assertiva de Arrais (2005, p. 108) sobre os 

processos que constituíram a região de Brasília e que possuem, em seu cerne, a “demanda por 

moradia [...] que sempre foi maior que a própria oferta de empregos”.  

                                                           
42

 Linha de financiamento denominada “Minha casa melhor”, lançada pela Presidenta Dilma Rousseff em 12 de 

junho de 2013. Trata-se de um cartão de crédito emitido pela CEF, com juros de 5% ao ano, com prazo de 48 

meses para quitar as prestações e 5% de desconto em relação ao preço à vista, sendo de R$ 5.000,00 o limite 

fixado. O cartão é entregue na residência do beneficiado e pode ser utilizado em treze mil lojas conveniadas. 

Para que essa medida não provoque inflação, baixa qualidade nos produtos e garantia de manutenção, o governo 

se reuniu com representantes do empresariado para definirem os critérios de escolha dos produtos que poderão 

ser comprados com o cartão e o valor máximo permitido. Disponível em: blog.planalto.gov.br. Acesso em: 12 

jul. 2013. 
43

 A precarização do trabalho e a desarticulação nas formas de resistência e luta tornou a classe trabalhadora 

brasileira heterogênea e organizada precariamente nos engajamentos de suas pautas reivindicativas. 
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A cidade surge e permanece às margens da BR-040, sendo as unidades habitacionais 

mais valorizadas, de acordo com os corretores pesquisados, as que se localizam mais 

próximas a essa via. Essa afirmativa evidencia como a busca pela otimização do tempo em 

função do trabalho leva as pessoas a preterirem a qualidade de vida. Ademais, mostra como o 

sentido de vivência coletiva nos espaços da cidade perdem a importância perante a fluidez 

necessária para a acumulação capitalista.  

A Foto 3 mostra a ausência de calçadas, uma expressão da negação do encontro, da 

conversa entre conhecidos do lugar e da imposição do ritmo veloz da metrópole. A via 

permanece sendo uma autoestrada que separa a cidade em duas e quase impõe que a cidade 

seja apenas um dormitório. A fluidez inserida e absorvida no cotidiano sedimenta a 

metropolização. Pensar nessa perspectiva do sentido atual da cidade de Brasília em relação 

aos municípios da região do Distrito Federal, em especial Valparaíso de Goiás e Luziânia, 

permite a compreensão da hipótese. 

 

 
Foto 3: Prédios residenciais às margens da BR-040. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2013). 

 

A gestão pública, ao reproduzir o espaço no DF, insere a produção habitacional em seu 

território como um negócio urbano. Luziânia e Valparaíso de Goiás, no estado de Goiás, 

fazem parte da mesma problemática do espaço, que envolve a cidade de Brasília e cuja 
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territorialidade ultrapassa os limites do DF, no momento de reprodução do espaço no âmbito 

das atuais transformações no setor imobiliário, que produz uma urbanização com 

especificidades históricas e espaciais particulares.  

Essas cidades se derivam dos movimentos de migração, ocorridos principalmente pela 

construção da capital federal, possuem, em seus fundamentos, condicionantes e inserção nos 

circuitos modernos de produção econômica. A urbanização, como processo que produz renda, 

não pode ser lida no sentido habitual de produção de coisas, constituindo-se a cidade um mero 

meio de produção extensiva. Importa, aqui, compreender a gênese da metrópole, dada por 

intermédio das relações sociais envolvidas na atividade de reprodução do espaço, a fim de que 

se permita compreender a propriedade privada em suas determinações para a captação da 

renda. Trata-se da redução da cidade no processo de uma urbanização realizada no DF, mas 

que estende suas determinações nessas cidades limítrofes, sendo este um processo muito mais 

amplo que a ‘conurbação’ porque abrange, reúne, fragmenta o espaço de vida para os 

circuitos necessários de acumulação (ver Mapa 1). 
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Mapa 1 – Perímetro urbano do Distrito Federal e Goiás – 2006. 

Fonte: Organizado por VIEIRA, R. V. (2011). 
Cartografia: FARIAS, Marcus Fábio Ribeiro, 2011. 
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O modelo de gestão territorial do DF ainda hoje continua a priorizar a funcionalidade 

administrativa no espaço e, por conseguinte, as economias da acumulação capitalista. A 

gestão é definida a partir das características de Brasília, não obstante objetivar o 

‘desenvolvimento’ da região metropolitana a partir de peculiaridades que lhe são próprias. O 

ponto de partida desse novo desenvolvimento aparece com as grandes obras viárias que estão 

sendo feitas no inverno de 2013 ao longo desse trecho da BR-040, como mostra a Foto 4. 

Uma adequação a algo já dado, em que a mais valia se realiza como acumulação de bens e 

serviços na imposição do fixo – habitat – e da fluidez de mercadorias e pessoas. 

 

 
Foto 4: Obras viárias no eixo sul do DF. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2013). 

 

As obras se iniciam, no DF, na região de abrangência da RA Candangolândia, em 

direção a Valparaíso de Goiás. São cinco viadutos e três passarelas sendo construídos, além 

da ampliação da pista. A racionalidade para a ‘solução’ do problema de mobilidade em 

Brasília é, na verdade, a ampliação de vias para o escoamento da produção do Centro-Oeste, 

para melhor operacionalização do Polo JK
44

 e dos trabalhadores residentes na fronteira entre o 

DF e Goiás e áreas contíguas, resultado da continuação de uma ocupação já anteriormente 

                                                           
44

 Reunirá indústrias do tipo: química e farmacêutica; material mecânico e elétrico; alimentícia, construção civil; 

automobilística e transporte; montadoras de equipamentos de alta tecnologia e agroindústria. 
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seletiva. O alto preço de morar em Brasília explica porque o crescimento de sua população 

tem se mantido relativamente estável, em uma média de 29,4%. 

Essa ‘seletividade’, termo utilizado pela grande maioria dos técnicos da máquina 

pública, ‘transbordaria’ em efeitos positivos – geração emprego e renda – para a região 

metropolitana. Se o crescimento das forças produtivas tornou a região metropolitana de 

Brasília, de acordo com Arrais (2005, p. 111), a segunda microrregião mais populosa do 

estado de Goiás, inclusive sendo constituída pelo maior número de municípios com população 

acima de cinquenta mil habitantes, isso teve como consequências a inadequação de moradia, a 

exclusão social, a violência e a especulação imobiliária.  

 

Tabela 1: Evolução da população urbana e rural (cidades em análise). 

Cidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 

Brasília 2.051.146 - 2.191.53 - - 2.443.57 2570.160 

Luziânia* 141.082 148.43 154.28 160.30 173.18 180.27 174.531 

Valparaíso 

de Goiás** 

94.856 99.592 103.30 106.90 115.02 119.43 132.982 

*; ** Dados estimados para os anos de 2001 a 2005. 

Fonte: CODEPLAN 2003, IBGE 2000 e 2010. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2011). 

 

Contudo, a população de Valparaíso de Goiás apresenta, de acordo com a Tabela 1, 

um crescimento significativo, que, no entanto, não reverbera em geração de emprego e renda 

e infraestruturas urbanas. O local de empregabilidade da mão de obra continua a ser o DF, e 

isso força, consequentemente, o deslocamento diário de seus moradores a Brasília. Luziânia 

apresenta um decréscimo em sua população, mas os conteúdos que ampliam a produção 

habitacional em seu território não podem ser preteridos nem pela presença de um Distrito 

Agroindustrial situado entre as BR-040/050 e a Ferrovia Centro Atlântica, nem pela oferta de 

lotes urbanizados com preços subsidiados, destinados à implantação de pequenas e médias 

indústrias pelo governo local.  

Os grandes grupos empresariais aí instalados geram, segundo a Secretaria de Estado 

de Gestão e Planejamento/Goiás (SEPLAN/GO), mais de dez mil empregos diretos (Bunge 

Alimentos, Multigran e Brasfrigo, compradoras de grãos da região), o que mostra a influência 

da agroindústria em sua economia
45

. Os excedentes gerados, ao lado das garantias do governo 

federal de pagamento da habitação popular, impulsionam o reinvestimento de capital na 

produção imobiliária e levam o d.h., a princípio, a um patamar baixo. 

                                                           
45

 Disponível em: http://www.sgc.goias.gov.br. Acesso em: 8 nov. 2011. 

http://www.sgc.goias.gov.br/
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A presença dessas indústrias não foi suficiente para prover a cidade de emprego, uma 

vez que a migração pendular diária em direção ao DF é intensa e o comércio e serviços são os 

setores que mais empregam mão de obra. A diferença no ritmo do crescimento dessas 

respectivas populações evidencia concretamente a apropriação privada do produto social que 

impede as pessoas de residirem no DF, o controle estatal sobre a produção do espaço por meio 

das políticas de regulação de acesso ao produto imobiliário, e as condições socioespaciais nas 

quais as pessoas estão inseridas no interior da reprodução das relações sociais de produção. A 

análise de tais municípios se dá na junção no planejamento regional dessas áreas ao DF, 

enquanto estratégia que se delineia na esfera do governo do DF e, a princípio, sem correlação 

com os governos locais. 

Tais resultados são oriundos dos processos desenvolvidos a partir da construção da 

Capital Federal, muito embora seja necessário cuidar para que a presente análise da 

urbanização não se torne uma contagem do crescimento populacional nessas cidades. Se 

assim fosse, não seria possível analisar Valparaíso de Goiás e Luziânia, municípios com perfis 

populacionais tão diferenciados de Brasília, mas em articulação estreita com ela, com o 

processo territorial brasileiro no tempo histórico e do sentido de metrópole, na acumulação 

capitalista. No entanto, não na relação comumente feita em âmbito local e global, mas em 

fragmentos de uma determinada espacialidade regional metropolitana a esclarecer a 

reprodução do espaço. Mostra, além disso, que os espaços de exclusão redefinem a existência 

social, segundo a injunção política e da lógica acumulativa, devido ao processo de formação 

territorial da nação na totalidade posta da relação espaço-tempo, que permite compreender o 

processo de urbanização como esteio da acumulação capitalista no Brasil – o urbano como 

unificação do mercado no pressuposto geral do capital (OLIVEIRA, 1978, p. 73).  

A atualização do desenvolvimento urbano não está desarticulada do contexto atual do 

empreendedorismo urbano desenvolvido no DF (VIEIRA, 2008) e da agroindústria no estado 

de Goiás. O empreendedorismo urbano no DF apoia-se no alto rendimento proveniente do 

setor público, na expansão territorial das atividades ligadas ao ambiente construído e ao 

terciário sofisticado do DF, principalmente aquele existente no Plano Piloto e que se amplia às 

demais Regiões Administrativas (RAs), como, por exemplo, Taguatinga e Águas Claras, bem 

como as reverberações do agronegócio, embora não tão visíveis, na conjuntura e nas 

articulações no espaço das coisas postas pela urbanização. 

É nesse contexto, aparentemente desvinculado, que tais cidades são partes de uma 

mesma problemática do espaço que envolve a cidade de Brasília em sua extensão. 

Problemática em que as cidades, especificamente Valparaíso de Goiás, e Luziânia, esboçam 
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uma mesma reprodução social no espaço. No entanto, são espaços vistos como problemas de 

inserção na lógica da metrópole. Daí porque os planos de desenvolvimento no DF estão sendo 

propostos para reverberarem na AMB. Se a habitação nessas duas cidades já não é mais, a 

princípio, um problema, a questão legitimadora é a geração de emprego, escamoteando o 

momento da produção do espaço nas atuais expansões no setor imobiliário e urbanístico de 

Brasília.  

Os movimentos empreendidos na lógica empreendedora no contexto do alto poder de 

consumo de seus moradores e o adensamento urbano no território do DF seriam, assim, o 

suporte estatal aos capitalistas individuais que tendem a subinvestir no setor imobiliário 

(HARVEY, 1982; AGLIETTA, 1982; CASTELLS, 1979). As dinâmicas imobiliárias e suas 

oportunidades de remuneração situam-se na política territorial de reprodução da cidade de 

Brasília, relacionadas à expansão no eixo sul do DF em direção a essas cidades goianas. 

Trata-se, portanto, de uma relação dialética entre mercado e Estado, em um conjunto de 

acontecimentos nacionais de políticas econômicas que geraram a desregulamentação, a 

liberalização e a financeirização do sistema capitalista e permitiu um aumento no capital 

disponível para investimentos imobiliários (FERREIRA, 2007). 

Como analisa Lefebvre (2004), o futuro ilumina o passado no entendimento dos 

processos de transformação capitalista em suas contradições internas e nos movimentos que 

compõem a realidade no espaço. O espaço, assim, não é tratado como reflexo dos processos 

de acumulação e reprodução das relações de produção. Considera-se, aqui, o espaço inserido 

no movimento dialético como produto, condição e meio da ação humana (CARLOS, 2011c, 

p. 9). Se o espaço é condição, as relações sociais reverberam, por sua vez, sobre o 

Capitalismo. É dessa maneira que cada lugar diferencia-se dos demais e, no processo, as 

condições para os capitais se modificam, ainda que possuam uma dada homogeneidade. 

A busca por capitais e investimentos nas cidades levou a grande maioria dos gestores 

municipais a desenvolverem, na atual fase do capitalismo contemporâneo, o 

empreendedorismo urbano como outro conteúdo para a urbanização. Trata-se de estreitar as 

relações entre governo e agentes do capital empreendendo, com eles, porções de espaços na 

metrópole. As revitalizações do centro das metrópoles, a construção de centros de produção 

de conhecimentos, bem como de centros de convenções e estádios, enfocam muito mais a 

economia, e mesmo a própria ideologia, em vez da melhoria nas condições de vida do lugar. 

Reverberam e caracterizam os ditos fenômenos globais que, ao imporem sua lógica 

homogeneizante, reafirmam o tempo repetido e eivado de contradições e de fragmentação do 
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espaço, bem como de insurgências, como demonstrado nas manifestações de junho de 2013 

em várias cidades brasileiras.  

Assim como ocorreu no final do século XIX, o capitalismo necessitava da expansão do 

modelo de produção industrial para além dos países centrais (FERNANDES, 1987), e isso 

abriu a necessidade de ampliar o mercado consumidor. Para poder consumir, os países 

periféricos necessitavam de inserção no mercado capitalista por meio da constituição de seu 

próprio parque industrial. A importância dada ao econômico submetia os conflitos e as 

contradições políticas. O capitalismo induzia a abertura de mercados pelo mundo e hoje o 

espaço da cidade precisa ser ativado para ampliar o consumo na esteira da produção de 

necessidades. Assim, as maneiras de aplicação do empreendedorismo urbano, embora de 

mesmo conteúdo empresarial, são diversificadas segundo o espaço e os tipos de negociações e 

conflitos envolvidos na parceria público-privada dos diferentes territórios.    

No Brasil, a Constituição de 1988, que instituiu a municipalização da política urbana, 

diante do desemprego acentuado, da crise fiscal, das ondas neoliberais e da reorganização dos 

movimentos sociais ao final da ditadura militar brasileira levou prefeitos e governadores a 

aderirem aos quesitos de competitividade. Os imperativos aos gestores públicos46 passaram a 

aparecer na necessidade de criar “chamarizes” ao capital, nos termos de David Harvey (2005). 

As cidades deveriam se tornar atrativas ao fluxo do capital e as decisões dos gestores públicos 

partem do processo de valorização do capital. Os recursos públicos serviriam para o 

estabelecimento de uma infraestrutura que organizasse o urbano como investimento 

imobiliário para o funcionamento de grandes empresas (principalmente dos serviços 

financeiros), habitação sofisticada e fomento a outros investimentos, como, por exemplo, 

aqueles ligados às indústrias culturais. Ainda que o desenvolvimento do capitalismo seja 

diferenciado em cada país, pois é resultado de lutas de classes internas, autores como Sanchez 

(2003), Compans (2005), Harvey (2005), entre outros, são unânimes em afirmar o 

favorecimento aos negócios imobiliários e o fato de tais projetos servirem para desviar a 

atenção de problemas mais amplos e complexos na cidade.  

 

  

                                                           
46

 É significativa a mudança na denominação de administrador público para gestor público. É uma das 

características da presença da teoria do empreendedorismo urbano na cidade. “Gerir” significa cuidar de negócio 

alheio – o gestor é, por consequência, o gerente do negócio “cidade”. 
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1.1 O EMPREENDEDORISMO URBANO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 

BRASÍLIA 

 

 

A partir de meados da década de 1990, a administração política de Brasília passou a 

ter um perfil e uma prática voltados para um empreendedorismo urbano47 que, embora 

seguidor do receituário catalão48 e aplicado por um governo de esquerda, sedimentou a 

contradição de uma cidade voltada para os negócios. Tal determinação conferiu ao espaço da 

cidade uma orientação na qual o aparato da generalização do movimento especulativo do 

capital49, ou mesmo a mundialização dos processos produtivos, passaram a estar alinhados, 

mais profundamente, à produção imobiliária e ao desenvolvimento de comércio e serviços. O 

resultado foi o parcelamento do espaço e uma concepção de relações sociais que aprofundam 

a cisão do homem, da cidade e de sua humanidade. 

Referida cisão, impossível de ser modificada pelo urbanismo, já era percebida por 

Niemeyer (2006, p. 32): 

 

[...] constrangia-nos apenas verificar que, para os operários, seria 

impraticável manter as condições de vida que o Plano Piloto fixara, 

situando-os, como seria justo, dentro das áreas de habitação coletiva e 

permitindo que ali seus filhos crescessem fraternalmente com as crianças de 

Brasília, sem complexos, aptos às reivindicações que o tempo lhes irá 

proporcionar. 

 

A forma e a funcionalidade exigidas pela urbanização não encontravam mais a própria 

cidade. A potência-ausência do coletivo já estava posta. A obra tornou-se, assim, causa final: 

“compreendíamos, assim, que a única solução que nos restava era continuar apoiando os 

movimentos progressistas que visam criar um mundo melhor e mais feliz” (NIEMEYER, 

2006, p. 32).  

Segundo Fernandes (1987), a burguesia brasileira não alterou a estrutura social para 

que a estabilidade política fosse mantida. O padrão de dominação burguesa estava pautado no 

mando oligárquico e no uso da violência para a manutenção do poder. Talvez a esperança e a 

contribuição de Niemeyer (2006) residissem na espera pelo desenvolvimento de uma política 

                                                           
47

 A dissertação de mestrado desta autora, defendida em julho de 2008, no Departamento de Geografia, da 

Universidade de Brasília, intitulada “A (re)produção do espaço com mercadoria: Polo 3 - Projeto Orla extensões-

latências”, analisou o desenvolvimento do empreendedorismo urbano em Brasília e suas particularidades. 
48

 Principalmente Manuel Castells (1997), Jordi Borja (1996, 1997) e Manuel de Forn (1996). 
49

 Característica do capitalismo contemporâneo, uma vez que até mesmo o capital portador de juros, necessário à 

reprodução do capital produtivo, passa a atuar segundo a lógica especulativa. 
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econômica nacionalista, integrada e autônoma. Por isso, a segregação dos operários no Plano 

Piloto de Brasília era só um constrangimento, e não o favorecimento de classes sociais com 

controle do poder. Brasília, nessa ótica, refletiu e reiterou o comprometimento da burguesia 

brasileira com tudo que lhe fosse vantajoso, ajustada à tradição e a uma mudança gradual para 

alcançar o crescimento econômico a expensas das questões sociais no interior da formação 

territorial. 

Os salários pagos aos servidores públicos federais em Brasília, em 2010, foi o maior 

rendimento mensal do país nesse ano, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios 2008 (PNAD, 2008), na média de R$ 2.117,00. O PIB per capita anual é de R$ 

44.696,00, composto pelo Plano Piloto e por trinta e uma Regiões Administrativas, e provém 

da administração pública. Portanto, salários situados em um patamar acima da média nacional 

investiriam na Capital? Sim, principalmente no setor imobiliário, a exemplo de Juscelino 

Kubitschek, que à medida que urbanizava o Plano Piloto vendia suas frações (VIEIRA, 2008).  

O setor de serviços e diversões também foi estimulado, inclusive por meio da ação 

estatal, que organizou a espacialização e o direcionamento da distribuição de bens e serviços. 

O Estado engendrava um refinamento na prestação do terciário que o tornou sofisticado, ao 

tempo que também, por intermédio desse setor, encaminhou aquele de menor solvência para 

as periferias do Plano Piloto (BERTONE, 1987, p. 51-72). Todo esse contexto criou um fluxo 

de circulação de capitais, mão de obra e ampliação de infraestrutura significativos, tornando o 

setor de serviços cada vez mais rentável. Assim, a aplicação de excedentes no espaço é aquilo 

que se vê na expansão urbana do Distrito Federal para o estado de Goiás. 

A necessidade do automóvel, resultado do desenho urbano, que devido às longas 

distâncias esmorecem caminhadas maiores, o favorecimento para adquirir moradia para os 

cargos de mais envergadura, entre outros, de antemão traçavam as classes que em Brasília 

viveriam e como elas realizariam o cotidiano. Se na análise do “Programa de Metas” do 

governo Kubitschek evidenciou-se a percolação entre investimentos em infraestrutura e em 

expansão da indústria de base (IANNI, 1981), torna-se compreensível que a cidade capital 

deveria estar consubstanciada a essas diretrizes. Toda aquela multidão de operários que 

chegava e que apenas possuía a roupa do corpo, segundo o próprio Kubitschek (OLIVEIRA, 

1975, p. 68), se não dispunha sequer de abrigo, o que dizer de automóveis.  

É no entrecruzar entre forma de cidade, prática social – aqui analisada a partir da 

moradia – e processo político e econômico que os conflitos fundam a base de Brasília e 

definem sua metropolização. Processo metropolitano cuja fluidez, dada pelo espaço, acelera o 

retorno aos investimentos, que em nosso presente, sob as formas e os conteúdos da 
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precariedade vivida na cidade e, consequentemente, em sua região de abrangência, fornece a 

divisão da cotidianidade pelo espaço. Assim é o processo de territorialização da política 

habitacional em Brasília nos interstícios da urbanização, produzida e reproduzida para a 

economia, uma parte da dimensão da espacialidade da metrópole. 

A análise do espaço, enquanto conjunto-disjunto, segundo Lefebvre (2008), permite 

desvelar as contradições-conjugações entre sociedade, planos de ordenamento territorial e 

mercado. Uma vez que a normatização, na qual a reprodução do espaço torna-se possível, é 

feita pelo governo local, a provisão de infraestrutura é muito mais ampla em termos de ganhos 

financeiros50. Esse processo demonstra, cada vez mais, a urbanização como setor produtivo 

rentável, em um país em que o consumo é ampliado, muito embora seja necessário pensar os 

termos do crescimento econômico amparados na exportação de matéria-prima e na oferta de 

crédito ampliada ao mercado interno, com problemas nas políticas sociais e necessidades 

construídas a partir da acumulação. 

Ao levar-se em conta a produção do espaço, articulada ao momento histórico e 

econômico atual da financeirização da economia, na qual o trabalho se associa cada vez mais 

à área de serviços, sem preterir a questão da habitação, consideram-se esses os termos dessa 

produção, que pode revelar os conteúdos atuais da urbanização no DF, e não apenas na 

produção de infraestrutura urbana ou da produção de habitação em si. Para além, o sentido da 

reprodução da cidade no âmbito do investimento econômico pode mostrar uma prática social, 

cujo conteúdo é muito mais amplo que os dados empíricos. Tal urbanização materializa-se 

nos pressupostos teóricos e institucionais que compõem a construção material da cidade 

voltada, em sua grande maioria, à realização de negócios e da vida a eles submetida. 

Essas questões reafirmam a importância política nas ações que conduzem à 

reprodução do espaço. A urbanização para a realização da cidade como negócio não pode ser 

lida como no sentido habitual de produção de coisas, constituindo-se a cidade um mero meio 

de produção. Busca-se o urbano como negócio na institucionalização da metrópole e, por 

intermédio da atividade da produção do espaço, é possível reencontrar a contradição entre a 

propriedade privada dos meios de produção e a especificidade social das forças produtivas.  

                                                           
50

 Não é à toa que o Emerging Global Shares lançou o primeiro fundo negociado em bolsa dedicado à 

infraestrutura brasileira. Segundo Richard Kang, diretor de pesquisa da Emerging Global Advisors, “a 

oportunidade no Brasil vai além da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos” (CORREIO BRAZILIENSE, 

28/02/10, p. 18, Caderno de Economia). A Fundação Getúlio Vargas calcula que a parcela de pessoas na classe 

social C aumentou de 42% da população em 2004 para 52% em 2008. A classe C possui renda entre R$ 1.064,00 

e R$ 4.591,00, o que no Brasil corresponde à classe média (The Economist, citado por REVISTA CARTA 

CAPITAL, 25/11/09). Contudo, a população de rua da cidade de São Paulo – principal centro financeiro do país 

– apresenta taxas expressivas de crescimento (Folha de São Paulo, 01/03/10, p. C4, Cotidiano, fonte Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo). 
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Tais problemas estão presentes no PDOT, o qual delimita e define a escala da ação 

política. Há, portanto, uma vontade deliberada de criar e territorializar estratégias de 

desenvolvimento local a partir de uma construção econômica de cidade intencionalmente 

organizada, que direciona fluxos e fomenta a segregação no DF, tornando a metrópole força 

produtiva. 

Ainda que não se busque, aqui, debruçar-se sobre os projetos econômicos do GDF, 

cabe, contudo, sinalizá-los para compreender o movimento lógico-estrutural na reprodução do 

espaço de Brasília. O projeto de desenvolvimento econômico
51

 para o DF privilegiará certos 

setores industriais, como aqueles ligados a agroindústria, alimentos, fármacos, autopeças, 

eletroeletrônico, logístico, tecnologia e construção civil, a partir da construção de 

infraestrutura como ligações ferroviárias, anel rodoviário, gasoduto, cidade aeroportuária, 

bem como a criação de Polos de Desenvolvimento, a saber: Polo JK, Parque Tecnológico 

Capital Digital, Polo Atacadista e Logístico e Polo Financeiro Internacional; utilizando, para 

sua efetivação, a parceria entre GDF, Governo do Estado de Goiás, Governo Federal, 

Agências Reguladoras, entidades do segmento empresarial, universidades e institutos de 

fomento à pesquisa.  

A parceria busca favorecer incentivos fiscais, creditícios, tributários e econômicos, em 

sintonia com a Câmera Legislativa do DF, o Tribunal de Justiça do DF, o Tribunal de Contas 

do DF, o Ministério Público e órgãos correspondentes em Goiás, aí incluída a articulação com 

BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília, Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste, BID e Banco Mundial, para viabilizar a geração de 

emprego, renda e a implantação de melhoramentos urbanos. 

O projeto de desenvolvimento tem também como base o Programa de Infraestrutura e 

Saneamento Básico em Áreas de Expansão Urbana do Distrito Federal (ADEs). Trata-se de 

um conjunto de intervenções públicas para a elaboração de ações voltadas ao 

desenvolvimento local integrado, com vistas à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

São estratégias de economias de aglomeração que exigem a concentração de profissionais 

qualificados e de maior remuneração, que certamente fortalecerá o terciário sofisticado no 

DF, mas com poucos e precários postos de trabalho devido à tecnologia da produção.  

A AMB, com baixa densidade educacional, continuará excluída e sua mão de obra 

empregada em serviços terceirizados de baixa remuneração e de consequências há muito 
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 Informações obtidas nos conteúdos e ações do Pró-Cidades/DF, Plano de Ordenamento Territorial do DF e 

Cartilha “Invista em Brasília: capital do Brasil, cidade criativa e sustentável do século XXI”, de informações 

veiculadas na mídia e seminários, além de pesquisa de campo. 
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conhecidas. Parece haver um individualismo local nesses polos de desenvolvimento no DF, ao 

lado do estímulo aos grandes projetos imobiliários para determinadas faixas de renda, 

estímulos que parecem alcançar Valparaíso de Goiás e Luziânia diante do vigor na construção 

de habitações.  

A ideia de cooperação entre cidades parece estar submetida à ignorância a respeito das 

identidades locais, uma vez que projetos comuns de melhoria de infraestrutura urbana, de 

sustentabilidade ambiental, educação e saúde não aparecem nem mesmo no planejamento 

regional, mas evidenciam a metropolização de Brasília e suas determinações em uma 

formação social capitalista.  

Evidente que a habitação popular, agora denominada pelo governo federal de 

habitação de interesse social, não está incluída na problemática urbana. A violência na cidade 

de Valparaíso de Goiás, por exemplo, é o problema da vez, mas não a falta de fornecimento 

de água, que constrange seus moradores. Para corretores imobiliários e poder público dessa 

cidade e de Luziânia, a violência existe em qualquer lugar. Os problemas na cidade são 

outros, muito embora divaguem ao serem instados a dizer quais são. É, na perspectiva 

capitalista, a desvalorização delas, a perda ou impossibilidade de gerar riqueza ou sua própria 

valorização, que as políticas públicas são direcionadas. 

Trata-se de constituir uma base produtiva para dar sustentação concreta à produção do 

valor, na perspectiva funcional do capital fictício
52

, em seus instrumentos financeiros 

transacionados no sistema de crédito internacional, apesar de o capital fictício estar presente 

também naqueles blocos de capitais (grandes empresas) envolvidos diretamente no âmbito da 

produção
53

. Essa base produtiva e de serviços não necessariamente sofisticados
54

 é necessária 
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 Capital fictício não é sinônimo de capital a juros. Capital a juros financia produção e circulação. No 

capitalismo, toda soma considerável de dinheiro leva a uma remuneração, mas nem toda remuneração tem 

origem na existência de um capital, muito embora aquela nasça da consequência e existência deste. O capital 

fictício toma-se materialidade quando, em forma de títulos e ações, é comercializado e vendido a terceiros. 

Representa a contradição em termos, uma vez que é fictício e real e não tem maior significado para o 

funcionamento do sistema econômico, não contribui em absoluto para a produção ou circulação. Contudo, é 

valorizado, de maneira autônoma, no mercado de compra e venda especulativa; é fictício porque duplica o valor 

real de uma empresa em forma de ações e seu valor circula independente do patrimônio desta, não havendo 

qualquer substância real. Quando um crédito é utilizado no setor privado por meio de um título negociável no 

mercado, é capital fictício. Em outros termos, capital a juros é uma riqueza real produzida sob a forma de 

excedente e capital fictício seria apenas o reflexo desse excedente, submetido à tríade fictício-real-sociedade 

(CARCANHOLO e SABATINI, 2009). 
53

 O processo de autonomização do capital fictício gerou uma fração específica de capitalistas, que Chesnais 

(2005) denomina de investidores institucionais, abarcando fundos de investimento, de pensões, de hedge e 

grandes bancos. 
54

 Serviços sofisticados e não sofisticados uma vez que ambos, em suas apropriadas especificações, permitem 

que o custo da força de trabalho seja menor e contribuem, segundo Carcanholo e Nakatani (1999), para que a 

massa de lucro seja mais elevada. Por ser o excedente-valor produzido por trabalhadores não assalariados 

(camponeses e produtores urbanos autônomos) é apropriado por meio de capital comercial ou a juros. 
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ao capital fictício, mas não impede esse tipo de capital de subjugar economias e políticas para 

recuperar taxas de lucro em curto prazo. Dessa maneira, a reprodução do espaço do território 

da metrópole faz a relação entre a riqueza objetiva e o trabalho vivo (MARX, 1978).  

A descrição permite refletir que o projeto de desenvolvimento econômico responde a 

práticas e orientações definidas a partir da disputa capitalista internacional no contexto dos 

elementos de intensificação do trabalho e da captação do excedente-valor. Grande parte do 

projeto de desenvolvimento econômico localiza-se no eixo sul do DF, como pode ser 

observado esquematicamente no Mapa 2. Não se contesta a necessidade de criação de postos 

de trabalho que dignifiquem o sujeito e permitam sua existência a partir de outras 

sociabilidades, mas, ao se analisar a baixa qualificação da mão de obra na AMB e no DF
55

 e o 

conteúdo do projeto de desenvolvimento econômico e de áreas voltadas para a habitação, é 

possível localizar estratégias características de negócios envolvendo grandes volumes de 

capitais.  
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 No DF, a escolaridade da população se divide em 3,71% analfabeta (não sabe ler e escrever), 0,23% não sabe, 

29,33% possui o Ensino Fundamental incompleto e 5,56% completo; 9,12% possui Ensino Médio incompleto e 

20,16% completo; 7,33% tem Curso Superior incompleto e 15,87% completo; crianças de 6 a 14 anos fora da 

escola compõem 0,02%, menores de 6 anos sem estudar, 4,83%, e crianças que frequentam o Maternal, Jardim I 

e II e pré-escolar 3,84%, de acordo com o Distrito Federal em Síntese – 2012. Na AMB, de acordo com a PMAD 

(2013), os níveis de escolaridade da população distribuem-se da seguinte maneira: analfabeta, 2,57%; 

fundamental incompleto, 37,92%; médio completo, 21,15%; médio incompleto, 12,86%; superior completo 

3,65%, pós-graduação, 4,39%; 5,87% são os menores de seis anos que estão fora da escola.  
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Mapa 2 
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No Mapa 2, o Centro Financeiro e o Polo JK localizam-se em uma área na qual a 

oferta de glebas para habitação de interesse social para faixas maiores de renda, de áreas para 

adensamento habitacional e de áreas para habitação apresentam um direcionamento nada 

desprezível de urbanização do território (conforme mapas apresentados ao longo desta Tese). 

As práticas econômico-políticas no urbano revelam o concreto dos termos abstratos da 

mundialização dos capitais. No mesmo espaço-tempo não se verifica fomento à construção de 

equipamentos urbanos – hospitais públicos, transporte eficiente, educação pública, cultura, 

lazer e formas de trabalho que contemplem a força de trabalho aí existente.  

É uma adequação ao capital fictício e sua ‘ânsia’ para obter sobrelucros, para a qual 

converge a determinação de o capital ser produtor de mais-valia e excedente-valor, devido ao 

trabalho produtor de mais-valia, integrado ao processo de trabalho coletivo objetivado 

(MARX, 1978). 

Não obstante, tais operações urbanas, na perspectiva da metrópole, parecem se 

‘descolar’ do sentido da cidade, pois esta passa a existir independente do sujeito, semelhante a 

uma decupagem da realidade urbana em razão da extensão da economia no território. Os 

problemas de restrição e segregação impostos pela urbanização serão, na superficialidade, 

resolvidos pelos novos conteúdos para a valorização do espaço. Ademais, se apresentam 

como ampliações de vias de transporte, infraestrutura, áreas residenciais e áreas destinadas 

aos setores econômicos.  

A territorialidade da instituição da metrópole na economia política urbana se 

concretiza na reprodução do espaço do DF, que hoje possui uma população de 3,6 milhões ao 

se incluir os moradores da AMB. A preocupação relativa à oferta e à distribuição de 

empregos, verificada nos planos de ordenamento territorial do DF, mostra, ao longo do 

tempo, que os problemas na cidade são determinados pela localização dos empregos. Isso 

pode ser justificado pelos intensos deslocamentos diários de trabalhadores para o DF, que 

concentra 42% dos empregos e 8,17% da população, como demonstra Paviani (2012, p. 10).  

De acordo com entrevista realizada com o secretário de desenvolvimento urbano de 

Luziânia, Sr. Wilde Lopes Roriz, saem da cidade diariamente entre 21 e 30 mil pessoas, que 

se deslocam em direção ao DF. A relevância dessa repetida justificativa esconde o pouco 

debate e as ações efetivas a respeito da mobilidade urbana, bem como o efeito que as políticas 

de criação de empregos buscam – a homogeneidade no espaço do DF a partir da divisão social 

do trabalho. Essa homogeneidade possibilitaria, em tese, que o território tivesse um terciário 

sofisticado predominante e, com isso, modificasse a composição dos setores de atividades 

desenvolvidos.  
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Na atualidade, os assalariados do DF estão concentrados no setor de serviços
56

 e 

respondem por 93% das atividades econômicas, seguidos pelos empregados na indústria
57

 

(6,5%) e agricultura
58

 (0,5%). A localização espacial dessas atividades possui uma 

determinada lógica hierárquica que, a partir do Plano Piloto, abriga 47,72% dos empregos 

(CODEPLAN, 2013, p. 47), embora a heterogeneidade dessas atividades no espaço esteja 

presente, como é possível visualizar ao se percorrer um dos principais corredores de tráfego 

do Plano Piloto, denominado W3 Norte
59

. O setor de serviços sofisticados se volta ao 

atendimento do aparelho de Estado – consultorias, pesquisas e centros de ensino superiores, 

bancos, turismo, entre outros estão sediados no Plano Piloto. Os serviços e comércio para o 

atendimento da classe alta, média e baixa a partir do Plano Piloto se concentram 

principalmente em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Planaltina. A RA Águas Claras, cuja 

renda domiciliar concentra-se na faixa entre dez a vinte salários mínimos, em um futuro não 

muito distante ampliará seus postos de trabalho devido ao vigor do comércio e serviços que aí 

tem se desenvolvido. A população com menos renda é servida por um comércio e serviços, 

formal ou não, que, por sua vez, abrange todo o território do DF. Mesmo com todas as 

gradações e tipologia, o comércio emprega apenas 18,85% da população. Os serviços abarcam 

69,11% da população economicamente ativa. É nesse setor que a política pública no DF 

concentra seus esforços para expandir seu volume em um segmento moderno, voltado às 

classes média alta e alta, e utiliza, para isso, a habitação, uma vez que os segmentos da classe 

média de maior poder aquisitivo também expressam, de acordo com as pesquisas do GDF, 

déficit habitacional (PLANDHIS, 2012). 

O conhecimento da sociedade pelos gestores públicos torna as estratégias de 

movimento e controle social, econômico e político na sociedade atual ainda mais subliminar, 

não obstante espacial. Também o entendimento da dinâmica social no contexto capitalista de 

Estado desvela as condições espaciais da vida. É relevante, portanto, considerar, no 
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 O setor de serviços compreende comércio e serviços de manutenção e reparação (6,5%), serviços de 

alojamento e alimentação (1,3%), transportes, armazenagem e correio (2,3%), serviços de informação (3,3%), 

intermediação financeira, seguros e serviços relacionados (9,3%), serviços prestados às famílias e associativas 

(2,3%), serviços prestados às empresas (3,2%), atividades imobiliárias e aluguéis (5,9%), administração de saúde 

e educação públicas e seguridade social (55,4%), saúde e educação mercantis (2,7%) e serviços domésticos 

(0,7%), de acordo com o IBGE (2009). 
57

 As atividades industriais dividem-se em 3,9% para a construção civil; indústrias de transformação, 2%; e 

produção e distribuição de eletricidade, água, esgoto e limpeza urbana 0,6% (IBGE, 2009). 
58

 Essas atividades são divididas por agricultura, silvicultura e exploração florestal, com 0,4%, e pecuária e 

pesca, com 0,1% (IBGE, 2009). 
59

 Ver, a esse respeito, artigo de VIEIRA, R. V. et al. Brasília: as linhas retas pelo avesso ou no entrecortar do 

uso. 2012. Disponível em http://www.cadernosmetropole.net/download/cm_artigos/cm27_234.pdf. Em 2002, a 

inauguração do polo de especialização automotivo, denominado Cidade do Automóvel, localizado na Via 

Estrutural (liga Brasília e Taguatinga), transferiu 110 empresas, a maioria situada no Plano Piloto, para esse 

Setor.  

http://www.cadernosmetropole.net/download/cm_artigos/cm27_234.pdf


70 

  

entendimento de Brasília, que a burocracia estatal, ao determinar a preservação das funções 

do Plano Piloto, ensejou seu perfil de consumo para as RAs. Esse perfil deriva da classe 

média, que não conseguiu ficar no Plano Piloto e terminou por impulsionar o comércio e os 

serviços nas RAs. Por isso, hoje, a concentração dos empregos não se localiza nas RAs de 

maior renda. O Plano Piloto concentra 47,72% dos postos de trabalho, mas, em áreas 

ocupadas pela classe média, como Taguatinga, 8,96%, Ceilândia, 6,73%, Samambaia, 3,06% 

e Planaltina, 3,05%, os postos de trabalho também adquirem mais dinamismo, segundo a 

CODEPLAN (2011).  

De acordo com a Tabela 2, é possível verificar que tanto o comércio e serviços para 

um público de poder aquisitivo médio e menor passam, na atualidade, a ter novas 

significações para a análise. Ainda assim, sob essa perspectiva o processo de urbanização, 

mediado pela produção habitacional, fomenta a expulsão daqueles com pouca solvência. 

 

Tabela 2: Domicílios ocupados por Classes de Renda Domiciliar, segundo as Regiões 

Administrativas - Distrito Federal – 2011. 

[Continua] 

Regiões 

Administrativas 

Total 

Domicílios 

CLASSES DE RENDA 

Até 1 

salário 

mínimo 

Mais de 

1 a 2 

s.m. 

Mais de 

2 a 5 

s.m. 

Mais de 

5 a 10 

s.m. 

Mais de 

10 a 20 

s.m. 

Mais de 

20 s.m.  

Renda 

não 

declarada  

VALORES ABSOLUTOS  

Brasília  86.583 501 947 5.683 11.978 17.494 19.109 30.870 

Gama  37.711 2.636 4.725 11.642 8.354 5.478 1.404 3.471 

Taguatinga  65.182 808 6.345 18.284 15.516 12.113 4.614 7.502 

Brazlândia 12.180 1.315 2.517 4.173 2.041 1.157 136 841 

Sobradinho   16.975 675 1.455 3.795 3.975 3.780 1.320 1.975 

Planaltina  48.048 5.229 10.822 17.416 7.685 3.683 637 2.576 

Paranoá  11.760 1.236 2.746 5.217 1.716 503 23 320 

Núcleo Bandeirante    7.212 239 567 1.953 2.185 1.365 519 385 

Ceilândia  116.910 16.312 22.837 38.203 19.049 7.683 1.158 11.669 

Guará  34.238 653 1.926 6.659 9.140 9.565 4.701 1.594 

Cruzeiro   10.183 82 272 1.204 2.622 2.655 1.410 1.938 

Samambaia   60.696 3.871 14.734 25.134 10.516 3.120 404 2.917 

Santa Maria  32.604 3.338 6.302 12.854 5.647 2.465 593 1.405 

São Sebastião    24.072 2.336 6.470 10.207 3.340 911 93 714 

Recanto das Emas   34.320 3.955 7.594 11.485 6.992 1.455 158 2.680 

Lago Sul    8.560 0 32 48 351 1.328 3.553 3.249 

Riacho Fundo    10.476 849 1.457 32.57 6.145 1.138 482 828 

Lago Norte    10.860 82 97 342 982 2.061 3.876 3.420 

Candangolândia 5.236 200 507 1.627 1.428 804 307 364 

Águas Claras   35.350 657 2.066 4.038 6.104 10.768 7.669 4.048 

Riacho Fundo II    10.200 662 2.234 4.113 1.764 710 105 612 

Sudoeste/Octogonal      22.165 33 283 832 2.980 6.143 6.376 5.518 

Varjão  2.334 371 654 930 247 48 14 71 

Park Way   4.977 90 260 437 425 830 1.892 1.044 

SCIA - Estrutural   8.313 1.481 2.857 3.124 615 16 0 220 
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[Continuação da Tabela 2] 
Regiões 

Administrativas 

Total 

Domicílios 

CLASSES DE RENDA 

Até 1 

salário 

mínimo 

Mais de 

1 a 2 

s.m. 

Mais de 

2 a 5 

s.m. 

Mais de 

5 a 10 

s.m. 

Mais de 

10 a 20 

s.m. 

Mais de 

20 s.m.  

Renda 

não 

declarada  

VALORES ABSOLUTOS  

Sobradinho II  25.843 1.333 2.784 7.111 5.450 3.836 2.877 2.451 

Jardim Botânico     7.245 16 47 331 688 1.738 2.431 1.995 

Itapoã 14.016 1.658 5.166 5.906 822 151 0 312 

S I A¹   1.435 35 210 638 279 104 0 176 

Vicente Pires 18.408 684 1.198 3.114 4.739 4.927 2.447 1.300 

Distrito Federal 784.092 51.340 110.110 209.645 140.205 108.028 68.308 96.251 

Fonte: CODEPLAN – 2012 (SEPLAN /Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/2011). 
Org.: VIEIRA, R. V. (2012). 

 

Essa expulsão também é parte do espraiamento e da reserva de área para a classe 

média no processo social, constituintes das determinações distintas e contraditórias presentes 

na produção do espaço. A valorização de outros espaços para além do Plano Piloto funciona 

como barreiras-continuidades à lógica estadista e econômica.  

O modo de produção capitalista se reitera na reposição do ativo fixo
60

 e considera a 

reprodução do espaço como tal sob a perspectiva de sua inserção em um processo lógico com 

momentos distintos, relativos, contraditórios e de negação em seu valor. Esses espaços – RAs 

– de menor renda domiciliar também apresentam postos de trabalho que, em proporção 

relativa àqueles existentes no Plano Piloto, evidenciam que a determinação do PDOT de 

desenvolver o Plano de Desenvolvimento Local pautado no fomento ao terciário sofisticado é 

uma contradição e um antagonismo à própria acumulação.  

Ao retirar o lugar da sua lógica territorial para inserir o local, o ambiente construído é 

inserido na circulação do capital, sem permitir ao capital circulante a universalidade do valor 

que se dá a sua própria negação. Em termos de ganhos econômicos, a reprodução do espaço 

precisa ter relação com a sociedade que o ocupa para que se torne mercadoria. Essa tensão de 

tempos no espaço na relação entre os ideais concretos do PDOT para os fenômenos sociais 

(abstração concreta), dada na produção do idêntico a partir da reprodução de postos de 

trabalho com mais qualificação da mão de obra e valor agregado, nega a diferença em sua 

identidade. Entretanto, as condições do espaço reiteram essa diferença.  

Não se pode aceitar a correlação imediatista, a qual crê que maiores rendas definem 

mais postos de trabalho de maior valor agregado. Essa é uma leitura subjacente ao PDOT. A 

análise permite situar a utopia na forma daqueles que permanecem às margens da cidade para 

terem acesso a suas possibilidades de vida e desvela a forma específica de relação entre 

categorias contraditórias – tempo e espaço – no conceito de reprodução do espaço, sem perder 

                                                           
60

 O espaço pode ser um ativo fixo quando considerado essencial para o funcionamento social. 
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de vista a verdade contraditória dos processos pela leitura linear do tempo e espaço ou 

somente por sua diacronia, sempre na posição do negativo como síntese. 

A intervenção no território mediada na urbanização, ou os termos da territorialidade 

moderna, instituem, congregam e legitimam o sincrônico aparente nas transformações do 

espaço-tempo contemporâneo. As políticas regionais direcionam a reprodução do espaço na 

área metropolitana de Brasília no contexto de uma articulação escalar que pode envolver 

unidades produtivas, circuitos e demais polos metropolitanos na esteira da expansão do 

terciário. 

Dessa maneira, caracteriza-se o tempo presente da cidade como negócio, sendo ela 

estudada por Carlos (2001, 2005) como atividade social. As estratégias e os resultados 

contidos na urbanização de investimentos tendem a uma apropriação privada, voltada para as 

realizações de negócios, tendo como base produtiva o espaço da fluidez da mercadoria. Aqui, 

as reflexões sugerem que o chão da fábrica é o chão da metrópole. As “adaptações” ao tempo 

da forma moderna de produzir sugerem, permitem e recriam a cidade na reedição do espaço 

para o consumo em meio a uma atmosfera na qual há um quase “presente permanente” 

(VIRILIO, 1991, p. 12), um local de um tempo único de um amanhã a domicílio. Há um 

quase ausente passado porque não se discutem os fundamentos da problemática urbana.  

O governo local, como forma do fazer político no sistema econômico atual, definiria 

os entrelaçamentos fundantes da produção política do espaço social61. Trata-se de um 

entendimento abstrato, porque as determinações do PDOT não se realizam na universalidade, 

mas sim como abstração concreta do social. Os conteúdos do PDOT fornecem as medidas 

para os padrões de sociabilidade necessários, que se realizarão no futuro e se efetivam no 

presente, mas voltados às realizações econômicas. Essa atualidade pode conter, no processo 

de produção do valor no urbano, uma inversão, denominada síntese, ou seja, uma 

sociabilidade que não objetiva a reprodução da mercadoria pela mercadoria, e sim no urbano. 

Nesses termos, é possível afirmar que a cidade se torna base territorial de concentração 

de capital e trabalho, bem como de simulacros. Os termos da emergência estatal estão dados e 

contidos no sentido apresentado nas intervenções do poder público na crise econômica global 

do século XXI. Mesmo anteriormente a esta, ainda que de caráter neoliberal, definem a 

necessidade de se repensar a reprodução do espaço nos interstícios contemporâneos das 

políticas públicas urbanas. As novas vocações, voltadas à atração de investimentos, tornam-se 
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 Espaço social no sentido dado por Lefebvre (1973, p. 17): “lugar da reprodução das relações de produção, (que 

se sobrepõe à reprodução dos meios de produção), é simultaneamente ocasião e instrumento de uma planificação 

(ordenamento do território), de uma lógica de crescimento”. 
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– e já são consideradas – cada vez mais sinônimo de equacionamento dos grandes problemas 

urbanos. Nesse âmbito, os governos locais, ao se tornarem agentes-chaves na reprodução de 

espaços de interesse do capital, ampliaram a privatização do público, expressando o 

aprofundamento no corte da espontaneidade ou da liberdade de agir do homem em sociedade: 

 

[...] só hoje reconhecemos o extraordinário significado político inserido no 

poder-começar, pois as formas de dominação total não se contentaram em 

por um fim no livre externar de opinião, senão que puseram mãos à obra 

para exterminar, em princípio, a espontaneidade do homem em todas as 

áreas. (ARENDT, 2007, p.58) 

 

Esse agir, imerso no processo histórico-político da sociedade urbana, ainda que esta 

seja definida tantas vezes, encontra-se, a priori, também no movimento próprio dos homens 

no mundo e, por isso, contingente às irrupções da espontaneidade de outras vontades. Aí 

reside a possibilidade do impossível-possível, na ação do confronto que compromete o 

previsível, o determinado no planejamento. Trata-se de conter o imprevisível por meio dos 

ordenamentos que se concretizam no espaço: “trata-se de espacializar uma atividade social, 

ligada a uma prática no seu conjunto, produzindo um espaço apropriado” (LEFEBVRE, 2008, 

p. 22, grifo no original,). A(s) sutileza(s) apresentada(s) a cada “novo-velho” projeto 

urbanístico e territorial é (são) cada vez mais tecida(s) de racionalidades dos mais diversos 

matizes contidos no amplo edifício da ciência e espacializada(s) por intermédio das políticas 

públicas, com o objetivo primevo de fortalecer a estrutura social, tal qual ela se apresenta e se 

mantém. Em correlação, reduz mais e mais a sociedade a uma única dimensão, aquela situada 

no consumo. Desde aqueles que constituem a classe que mais ativamente usufrui da economia 

capitalista, extensivo aos não pertencentes à classe alguma, o cerceamento no espaço, 

necessário para a constituição do quesito raridade62, concretiza o instituído63: coerência, 

consenso, privação, individualismo, opressão. 

Por isso, a análise correspondente à produção do espaço se inicia naquilo que 

sedimenta e efetua este homem de uma só dimensão: o homem abstrato. Contudo, a ruptura, a 

entrada na vida, naquilo possibilitado pelo ‘concerto’ do espontâneo e que pode ser 

encontrado na possibilidade-impossibilidade existente na cidade, também cria determinações. 
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 “A economia política, tal como ela se constitui nos marcos da sociedade existente, tem um sentido profundo. 

Se houvesse abundância de bens, não haveria economia política” (LEFEBVRE, 2008, p. 120). 
63

 Dir-se-á, segundo Lourau (apud ALTOÉ, 2004, p. 47, grifo no original), “no ‘instituído’ colocam-se não só a 

ordem estabelecida, os valores, os modos de representação e de organização considerados normais, como 

igualmente os procedimentos habituais de previsão (econômica, social e política)”. 
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As reflexões se iniciam e retornam ao dado e materializado no espaço geográfico subjetivado 

e objetivado: espaço produzido, concebido e vivido.  

Nesse sentido, o acesso à cidade é, de maneira sucinta, a vivência em liberdade e, 

portanto, político. Em Lefebvre (1969b, p. 112), o problema do cotidiano na produção 

organizada para o mercado é articulado à subordinação pela técnica na consecução do fim – 

“a aceleração do processo econômico de investimento e de acumulação” (LEFEBVRE, 

1969b, p. 241) – que arrefece e exclui-inclui as forças sociais. Essas condições constituem, 

ainda hoje, o projeto político do GDF e estabelecem as articulações necessárias ao território. 

Entender aquilo que se objetiva – a reprodução do espaço na metrópole na relação público-

privada da política habitacional do GDF – exige compreender, pesquisar o território da cidade 

como fundamento da racionalidade própria do capital. Racionalidade costurada na razão e nos 

modernismos dos preceitos urbanísticos, ao tempo que externaliza subjetividades próprias e 

constituintes-instituintes para o(s) sujeito(s) enunciadores – seja o político ou o tecnocrata – e 

articula informações sobre uma dada “realidade” e uma sociedade específica a partir de 

relações em função da acumulação do capital. O novo, no entanto, é desvelado na ação, que se 

reelabora impregnada de correspondência com os “enunciadores” consubstanciados aos 

conteúdos articulados ao espaço-tempo. 

 



CAPÍTULO 2 

 

 

A HABITAÇÃO COMO UM CATALISADOR DA PROBLEMÁTICA 

URBANA 

 

 

Talvez a lição seja a de que é preciso abolir os  

valores no exato momento em que os descobrimos.  

Francis Ponge, Méthodes. 

 

 

Este capítulo foi desenvolvido para situar a habitação como catalisadora dos processos 

da economia política do território de Brasília. Situada como elemento problematizador na 

reprodução do espaço, a habitação permitiu compreender que a conjunção entre quantificação 

do déficit/demanda habitacional, da continuidade da justificativa de criação de empregos
64

 na 

atual Política Nacional de Habitação e os projetos de ordenamentos territoriais do DF (antigos 

e atualizados) é o corpo integrante das fragmentações, hierarquizações e homogeneizações no 

espaço, para a criação de áreas como reserva de valor e da unidade territorial. Ademais, é um 

processo triádico que diz respeito à amplitude e à profundidade do ordenamento territorial 

contínuo dado na fluidez da escala genérica da concepção do urbano nas determinações da 

metrópole, composto por três fases: a primeira diz respeito à identidade – unidade de 

substância – da reprodução do espaço; a segunda à contradição dessa reprodução, posto serem 

as áreas de reserva de valor a negação do uso no tempo presente, sem deixá-lo para o futuro; a 

terceira como unidade – conciliação das duas primeiras fases –, expressa no controle político 

do território metropolitano. O tempo, na mediação do próprio espaço, foi analisado na 

espacialidade como momentos e fases não etapistas do processo de formação socioespacial 

brasileiro.  

O aprofundamento da divisão do trabalho, a objetivar a expansão capitalista, reatualiza 

a reforma urbana, que passa a ser provisão de habitação pelo acesso ao crédito e pela criação 

de postos de trabalho. A produção da cidade é o conteúdo do direito à cidade, do direito à 

moradia e da reforma urbana, que precisam ser instituídos a partir da não exclusão das 
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 Aí está inclusa a Análise do emprego janeiro/2012, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), que conclui ter sido o setor da construção civil o que mais criou postos de trabalho. 

Disponível em: http://www.sebrae.com.br/. Acesso em: 23 mar. 2012. 

http://www.sebrae.com.br/%20/
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pessoas, e, para isso, a realização de consultas públicas precisa ser divulgada com mais 

intensidade para ser mais amplamente apropriada pelos excluídos, pois apenas na prática o 

direito à cidade conterá o direito coletivo de bem público. Apesar de a situação atual 

diferenciar-se da existente à década de 1960 – quando a inflação era crescente e o preço dos 

aluguéis aumentava frequentemente, desestimulando a construção civil (SCHMIDT, 1985, p. 

97) –, parece haver, contudo, uma semelhança: os pobres ainda são penalizados. A função 

social da propriedade e a casa própria tornaram-se formas passíveis de extrair renda em uma 

economia neoliberal.  

O planejamento urbano referenda a propriedade privada na produção coletiva da 

cidade. Com efeito, a maior parte dos indicadores do déficit habitacional, tais como 

coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e habitações precárias estão situados nas 

famílias com baixos rendimentos mensais. Dessa maneira, seu tratamento e lugar – real e 

ideológico – são dados por técnicas e métodos que dizem respeito à sua quantificação e ao 

coerente conjunto de representações historicamente construídos para o imaginário urbano. A 

rigor, o entendimento crítico passa a se dar em quantas unidades habitacionais seriam 

necessárias, e não na potência coletiva que a cidade congrega, mas na desordem-ordem da 

metrópole no território do DF. Trata-se do rigor no discurso que chega à cotidianidade da 

necessidade do controle racional do espaço físico da cidade, que se encontra com os 

parâmetros – também discursivos – da competência e da eficiência da gestão pública para o 

modelo ideal de cidade. 

Essas implicações, ao lado da imposição de que a urbanização é essencial ao 

desenvolvimento nacional (COSTA, s.d, p. 31), fizeram com que hoje esses termos – 

urbanização e desenvolvimento – se tornassem sinônimos no senso comum. Estão presentes 

nos discursos políticos sobre a cidade e sobre o próprio processo de urbanização. 

Analiticamente, implica a aproximação da problemática do urbano (LEFEBVRE, 2008), 

quase ‘um dedo’ colocado em sua engrenagem ilusória-real de determinação, manutenção e 

dissolução das relações sociais.  

 

 

2.1 A CIDADE E A ECONOMIA POLÍTICA DO TERRITÓRIO 

 

 

O entendimento da cidade e da busca para a solução dos problemas da urbanização no 

Brasil sempre esteve institucionalmente ligado aos dados estatísticos e aos problemas 
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metodológicos e conceituais, no cerne da coordenação da política habitacional e do 

crescimento econômico. Evidente que a análise crítica avançou e desvelou a complexidade 

urbana desde o consenso à mudança, na tentativa de alçar outros patamares no pensar e no 

agir.  

Dessa maneira, a reflexão ora proposta trata de seguir o presente para extrair 

argumentos do passado e do futuro. É o momento de retirar da linguagem dos discursos e 

práticas a promoção que ela realiza da cidade e de seus problemas para compreendê-la em sua 

potência coletiva. Ressalta-se que tais problemas são constantemente tornados sinônimos de 

crescimento populacional
65

 ou de baixo desenvolvimento econômico para serem reduzidos a 

um objeto reconhecido e de consenso. 

Alcançada a legitimidade social, a urbanização passa a ser realizada a partir da 

dinâmica do desenvolvimento capitalista
66

 e, portanto, no interior do desenvolvimento das 

relações espaciais, econômicas, sociais, culturais e políticas, sob o tempo histórico e das 

contradições.   

O aspecto material da urbanização passa a aparecer cada vez mais nas análises, em 

problemas como de infraestrutura, os quais a organização da gestão pública resolveria. As 

contradições entre as condições de reprodução capitalista e de vida das pessoas passam a ser 

funcionalidade, sem, no entanto, se esvair do plano das relações sociais. Para exemplificar, 

como na gestão pública muitas vezes desenvolvimento urbano é sinônimo de infraestrutura, a 

explicação dada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) de 

Luziânia é significativa: 

 

A SMDU é responsável pela infraestrutura da cidade. Suas principais áreas 

de atividade são: pavimentação, drenagem, iluminação pública, arborização, 

jardinagem, plantio e roçagem, construções públicas em geral, sinalização e 

coleta de lixo.
67

 

 

O urbano, compreendido dessa maneira, é tratado continuamente como um conjunto 

de infraestruturas que, no entanto, não modificam as condições precárias na cidade. Esse 

caminho reflexivo evidencia, em um plano geral, duas contradições específicas relativas à 

cidade em sua potência coletiva. A primeira situa-se na base do atual Estatuto da Cidade 
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 Nos termos de Damiani (2002, p. 78), “como conceito a população se esvazia. Ela é, sobretudo, uma forma de 

controle e conhecimento sobre as pessoas, que não tem data. Parece, de tal maneira, genérica, que se adapta a 

qualquer lugar e tempo [...]. Não é um conceito verdadeiramente histórico”. 
66

 O ciclo atual de organização histórica do capitalismo é denominado por Moreira (2012, p. 293-298) como fase 

da financeirização global. 
67

 Disponível em: http://www.luziania.go.gov.br/index.php/governo/desenvolvimento-urbano. Acesso em: 22 jul. 

2013. 

http://www.luziania.go.gov.br/index.php/governo/desenvolvimento-urbano
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(E.C.), mais especificadamente sobre a “instauração da função social da cidade e da 

propriedade no processo de construção das cidades” (BRASIL, 2002, p. 21).  

O caráter da função social conjuga-se com propriedade, problema já posto por Lênin –

em outra circunstância espaço-tempo (citado por LEFEBVRE, 1969a, p. 12-13) – para a 

revolução de outubro de 1917 no interior da existência de classes sociais dependentes de 

condições determinadas, historicamente, no desenvolvimento da produção. Ainda que não 

esteja assinalado no E.C., o adjetivo “privado”, dado à palavra “propriedade”, é intrínseco, no 

entendimento do leitor, haja vista que no documento não se cogitou a questão de usufruto nos 

termos da reforma agrária, ou seja, enquanto distribuição de moradia nacionalizada. Isso 

fortaleceu ainda mais o capitalismo devido à histórica ideia, culturalmente difundida, da casa 

própria. Não é negada a propriedade privada, mas sim sua função social. A cobrança de 

imposto progressivo para imóveis e terrenos vazios é apresentada como solução do impasse. 

Contudo, a autonomia do município de decidir sobre sua política urbana leva esse assunto a 

ser objeto de deliberação antecedido pela realização de audiências públicas. O PDL, 

instrumento legal que garante o direito à cidade, traz à tona, novamente, o lugar do político e 

a separação entre Estado e sociedade civil. É um ganho e uma perda para a democracia porque 

não constitui sujeitos, e sim normas, além de não fornecer ao Estado capacidade para 

enfrentar os antigos privilégios das classes dominantes. 

A segunda contradição é tornar o E.C. uma “espécie de caixa de ferramentas para uma 

política urbana local” (LEFEBVRE, 1969a, p. 12-13) e objetivar necessidades coletivas, mas 

diferenciadas, segundo os mecanismos da produção do valor. Assim, necessidades
68

 

transformam-se em direitos e estes em ‘ferramentas’, de forma a criar a “cidade que 

queremos”, ‘fetichizada’, expressa nos Planos Diretores (idem, p. 22). Trata-se, a nosso ver, 

de criar uma abstração das situações concretas – normas – que está sobre o devir histórico – 

aquele da realização humana, porque não transformam os fundamentos que reproduzem a 

segregação urbana.  

A cidade se reafirma enquanto sujeito (ARANTES et al., 2000) quase 

semelhantemente às representações que as cidades gregas faziam de si mesmas sobre o 

motivo de sua existência e de seu funcionamento (LORAUX, 1993, p. 75). Como 

consequência, deixa de ser a base material da democracia, esta entendida como algo maior do 

que a simples representação que expressa a vontade de uma maioria no contexto de um 
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 Segundo Chaui (1996, p. 430-431), necessidades, interesses e carências são termos distintos de direitos. 

Direito é algo que serve para todos, independentemente de classe social como, por exemplo, o direito às 

condições dignas de vida. 
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formalismo jurídico. Portanto, democracia, em seu sentido amplo de defesa das minorias 

vulneráveis, deve congregar e instituir, portanto, direitos. 

Na Grécia, os conflitos nas cidades, denominados de stásis, eram vistos como 

reconstrução e modo de vida (LÉVÊQUE, 1978, p. 522-549), mas também como separação. 

A pólis representava a cidade una, ideal e em ‘repouso’, pois os cidadãos tornam-se mudos. 

Assim, ela, pólis, caracterizada como deusa políade, estava mais próxima à astúcia cívica que 

à revolução (LORAUX, 1993, p. 76).  

Os dramas de Eurípedes
69

 mostram a totalidade da existência humana desde as 

trivialidades do dia a dia até a variabilidade escalar da vida social, da arte e do pensamento. O 

povo helênico vivia uma concentração de forças econômicas, estatais e de conhecimento, na 

qual as expansões de seu poder e de seu comércio resultaram, às novas gerações daquele 

período histórico, uma contradição que ainda hoje permeia o pensamento, a prática política e 

o cotidiano contemporâneo: a grandeza da cidade e a pauperização do sujeito. Nesse contexto, 

a análise desenvolvida não é circunscrita ao sentido moral que envolvia a acrópole, cuja 

representação divina do Estado e do povo foi materializada na construção do Pártenon, 

segundo a reflexão de Jaeger (2003). Contudo, semelhantemente aos gregos, ainda hoje se 

adere ao discurso político mediado por julgamentos de valor, por normas que determinam o 

dever ser que se referem à cisão do homem em sua essência. 

A herança do pensamento grego na era helênica não é análoga ao sentido da 

urbanização no território do Distrito Federal na composição da cidade de Brasília, mas auxilia 

a contextualizar a produção da cidade na tessitura entre forma, conteúdo e questionamentos 

necessários para situar ‘a cidade que pensa a cidade’. Por trás da pólis grega havia duas 

representações adversas. A primeira dizia respeito à cidade una, difundida como modelo, 

caracterizada pela autonomia do político e exaltada como a Atenas perfeita de Péricles, 

verificável nas orações dos funerais públicos (LORAUX, 1993, p. 78).  

A cidade, caracterizada como totalidade, instituía suas leis, as quais ‘conviriam’ aos 

cidadãos aprender e viver em reunião ou em um projeto comum. A cidade é um sujeito uno, e, 

caso ocorresse sua divisão em duas, o vínculo não desataria a pólis. Ir contra as leis da pólis 

era tornar-se inimigo, criar o conflito no princípio de funcionamento – a stásis. Nesse terreno 

complicado ergue-se a contradição de Atenas, a vontade da maioria, resultado da invenção da 

lei dos unânimes (LORAUX, 1993, p. 82) para preservar o instituído e afastar o novo. As 

opiniões em confronto eram conformadas não para serem contraditórias, mas para não 
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 Dramaturgo grego (484 a.C. – 406 a.C.), transforma os heróis da mitologia grega em pessoas comuns para 

possibilitar a discussão dos seus conflitos internos e de suas perdas nos enfrentamentos cotidianos. 
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constituírem divisões à representação de cidade, acomodadas pela criação histórico-cultural e 

pelas premissas discursivas, nas quais o objeto mais importante é a incessante criação dos 

valores necessários ao vínculo social. Isso porque a contradição estaria sob a lógica do 

múltiplo, estabelecendo um conflito consigo mesma: “quando pensam o político – digamos 

até Aristóteles –, os gregos o pensam sob a categoria do dois” (idem, p. 83).  

Sob o pensamento que admite o paradoxo, e não a contradição, as riquezas públicas 

eram também utilizadas em oposição à vontade da maioria. Outras possibilidades do uso 

daquilo que era público significaria fraturar o sentido de projeto comum. Aqui a astúcia cívica 

grega se desvela em oposição ao idêntico. Seria a democracia grega uma representação de 

igualdade? Por isso Aristóteles afirmava que não se faz uma cidade com o semelhante, e sim 

com outra adversidade; adversidade em relação aos bárbaros ou a valores fora da ordem 

vigente. Contudo, a cidade seria una, podendo ser duas, e não múltiplas, uma vez que o 

vínculo da pólis poderia atar o nó do confronto dual. 

A unicidade da pólis residia em seguir a ordem da cidade. Para tanto, havia o 

impedimento da configuração do conflito no interior da cidade, que representaria a 

insurreição. Com isso, o entendimento de cidade hipostasiava os cidadãos, por não deixar 

claras as diferenças de interesses. Daí se poder deduzir que a política na Grécia era também 

uma formalidade jurídica. As confusões entre direito e necessidades/interesses aparecem 

como algo que sobe à superfície congregada na pólis e mesmo na stásis para, assim, defrontar 

e proteger a ordem instaurada das determinações do novo. Por isso, o voto, como nos dias 

atuais, evidenciava a superioridade de uma dada maioria previamente acordada e a 

discordância de outra, mas definia (e ainda define) uma condição social e histórica concreta. 

A segunda representação era tratar os conflitos – stásis – na cidade grega como guerra 

externa e a necessidade do voto enquanto solução para a separação interna na cidade e no 

campo das vontades da sociedade. O voto serviria, assim, de contenção de conflitos. Para o 

voto não se tornar explosivo, seria preciso assegurar a aceitação dos termos constitutivos 

sobre aquilo que se vota ou em qual pessoa se vota. O convencimento pelo discurso visa a 

produzir o consenso social a respeito daquilo que é vontade de uma minoria e, assim, 

configura exclusões. Essa preparação, que buscava impedir a cidade de se dividir em duas 

polaridades sociais, demonstra que a democracia se constituía, desde Atenas, como uma 

maneira de praticar a retórica. Contudo, é necessário compreender o plano da consistência 

dessa política sem negar a democracia grega, mas compreendendo-a a partir de seu tempo, em 

um movimento no qual o voto acaba por se tornar impedimento ao debate ou ao se pensar 

sobre a sua significação (LORAUX, 1993), posto que define a cidadania. 
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Nesse viés, os instrumentos do E.C., enquanto mecanismos institucionais na 

atualidade, ‘negociam’, de certa maneira, com a propriedade e com a divisão do excedente. 

Essa negociação, muito mais furtiva, limita a realização da reforma urbana em sua 

complexidade – anseio historicamente presente nos movimentos sociais antes mesmo da 

instauração da ditadura militar no Brasil. É uma integração à cidade por um dado projeto 

político, sem retirar a possibilidade de romper com tal adequação, que se apresenta prenha de 

vinculação com a stásis. 

A consciência do direito à cidade seria, assim, o nó vinculador do possível, vínculo 

cada vez mais difundido pelos movimentos sociais, principalmente por aqueles que 

participam dos debates e das lutas em torno da reforma urbana. Nesses termos, o direito à 

cidade estaria a salvo da unicidade que o paralisa e se moveria na contradição construída pela 

luta cotidiana desse direito, ainda que a participação popular esteja sempre próxima ao 

autoengano de Fausto (Goethe). O desafio é construir o direito à cidade, como resultado da 

participação e deliberação popular, ou seja, sua institucionalização feita das demandas, 

tornadas, enfim, direitos. 

Esse é o sentido que permeia, ainda, a cidade contemporânea em sua correspondente 

forma histórica de atividade produtiva. Considerar a cidade obra trans-histórica, por ser lugar 

de luta àquilo que condiciona a todos na miserabilidade da existência; miséria por estar 

apartado da condição de agente de mudanças e inserido em soluções de continuidade por ter 

sido fragmentado na subjetividade e objetividade de ser no mundo a partir da condição 

coletiva de lugar e de sua produção. Se isso ocorre com a simulação do não antagonismo de 

classes, que se dirá do contraditório? Onde se situaria o irreconciliável que possibilitaria o 

novo? Talvez seja esse o fundamento do sentido profundo da palavra grega dáimon, 

estabelecida na relação entre a subjetividade – nomeada como divino – do Homem e sua ação 

em unidade com seu espaço. 

Sob essa perspectiva analítica, a leitura do PDOT de Brasília é realizada sob a 

exigência de compreender essa cidade inserida no território do DF e na realização do bem 

comum, sendo este entendido como a linha para a cidade una dos gregos e que agrega o 

sentido de reunião na cidade. A Constituição Federal (CF) de 1988, em seu artigo 32, vedou a 

divisão do DF em municípios, resultando em uma única cidade – Brasília. A divisão de 

Brasília em RAs foi assegurada na Lei Federal 4.545, de 1964, ratificada pelo artigo 10 da Lei 

Orgânica do DF como áreas territoriais. Essa peculiaridade fez com que o plano diretor fosse 

fundamentado em um plano territorial – PDOT. Daí a importância de sinalizar a existência do 

PDOT como diretriz na produção do território da cidade de Brasília. Não se trata de um 
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detalhe jurídico e semântico relativo aos preceitos da citada Lei Orgânica, promulgada em 

1993. Trata-se de pensar como uma cidade, inaugurada em 1960, continua a tratar a sua 

unidade em termos restritos ao território. Ressalta-se que o DF possui autonomia política, 

administrativa e financeira, mas as RAs não, embora a Lei Orgânica do Distrito Federal, 

artigo 10, parágrafo 1º, disponha sobre a participação popular na escolha do administrador 

regional. Não houve uma vontade política de fazer valer esse artigo70.  

As RAs sob o governo do DF são dirigidas por administradores regionais indicados 

pelo governador e sem autonomia política. A divisão teve como finalidade ‘descentralizar’ a 

administração do território com a justificativa de uma melhor coordenação dos serviços 

públicos em cada local, ou seja, um ‘manejo’ do território não pautado pelas relações sociais, 

e sim pelas coisas dispostas no espaço. Dar autonomia política às RAs significa torná-las 

cidades de fato e instituir a obrigatoriedade constitucional de elaboração de planos diretores 

locais. Se nas competências legislativas reservadas a cada estado e município da Federação 

reverberam problemas na administração do município quando este é, ao mesmo tempo, uma 

capital, na cidade de Brasília tais confrontos aprofundam-se, porque a cidadania torna-se, 

nesse contexto, ainda mais reduzida. 

A elaboração de um único PDOT para o DF foi institucionalizada pela lei 353, de 18 

de novembro de 1992, no governo de Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque (1995-1998), 

com o principal propósito de regularizar assentamentos urbanos em áreas rurais no contexto 

de empresariamento para a realização da cidade competitiva. O propósito dessa medida, 

segundo Penna (2000), é a continuidade do poder do Estado pelo controle das fragmentações 

a partir da homogeneidade de todo o espaço do território. As regularizações da propriedade 

privada, ao lado do desenvolvimento do urbano como negócio, submetem o uso e a 

apropriação do espaço do território como estratégia de classe. O Estado, ao regularizar a 

propriedade privada dos terrenos, passa a ter e a fornecer o meio de “apropriação do valor 

social gerado na construção e consolidação da cidade” (PENNA, 2000, p. 38). 

A submissão do Plano Diretor de cada RA ao PDOT assegurou ao governante do DF a 

orientação aos planos diretores e o repasse de financiamentos e recursos às RAs, mas limitou 

os desejos de cada coletividade sob os instituintes da formação do território. A necessidade de 

consulta popular é uma prerrogativa, mas como ela é feita evidencia o fortalecimento do 

Estado e sua busca por viabilizar interesses privados envolvidos na redefinição dos patamares 
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 Em janeiro de 2014, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o GDF tem 18 meses a partir da 

data de publicação do acórdão para encaminhar projeto de lei. Este prazo passa para o próximo governo a 

redação final do Projeto. Disponível em: http://www.jornaldoguara.com/. Acesso em: 21 jan. 2014. 
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de capitalização, como salienta Alves (2005, p. 670), no contexto geral de uma urbanização 

que aprofunda a apropriação privada e estadista na generalização da pobreza. O PDOT, 

entretanto, em seu artigo 6º, parágrafo III
71

, reconhece a existência de cidades no DF. Existe 

aí um problema conceitual naquilo que concerne à cidade e ao município, no qual este 

trabalho não se deterá. Assinala-se essa relação social e sua base material não como um 

diferencial, mas sim como uma contradição na qual a cidade passa a ser pensada a partir de 

sua unidade no território.  

Definir exige desconsiderar a realidade das relações sempre móveis e, assim sendo, 

necessitaria considerá-las imutáveis. Busca-se dialogar em concomitância com representações 

das cidades contemporâneas para alcançar os predicados contrários e negar o modelo de 

urbanização imposto à reprodução do espaço. O perigo de tornar a cidade, na análise, ela 

mesma sujeito, se afasta, pois as representações são resultados dos conflitos e das 

contradições inerentes à condição humana. Significa considerar o conflito não mais como tal, 

mas como um dos modos de vida da cidade, da atividade incessante dos sujeitos nos espaços 

de urgência (ALVES, 2005, p. 672). Localizar o conflito na sociabilidade e como não 

limitado às coisas também situa a análise no período atual de produção do valor que reproduz 

a si na forma expandida do capital. Para além, evidencia o urbano como uma prática social, 

não tendo como forma a cidade. Por isso Brasília, sendo una em seu território, é cidade por 

ser materialidade da história humana, é patrimônio, é mercadoria. Ao ser várias é 

dilaceramento, mas sem se desprender do pensamento governamental difundido e instituído 

no vivido das pessoas. Esse é o tempo da democracia contemporânea. 

A economia, imbricada na reprodução do espaço, aparece no mesmo plano 

constitutivo da cidade, da permanência que desvela o espaço como produto, tal como as 

pessoas, as ruas, as leis. As relações capitalistas fazem a homogeneidade entre coisa e gente. 

O bom funcionamento da cidade, que se torna sinônimo de vida de cidadãos ou de viver em 

cidade, é fornecido no tempo político do consenso, instituído pelo empreendedorismo urbano. 

Qualidade de vida, segurança, infraestrutura e natureza são os adereços da cidade mercadoria 

e expressam as relações das coisas no espaço. São seus fundamentos, mas não são vistos 

como constituintes do processo de urbanização, indutores da metropolização e da negação do 

urbano. 

Os imperativos postos pelo empreendedorismo urbano, um quase adjetivo, diga-se 

atualizado, da urbanização do presente, movimentam sem destruir e, ainda, transformam o 

                                                           
71

 Em referência ao parágrafo III - “reforçar a autonomia de cada cidade, configurando centros locais dotados de 

equipamentos, serviços, mobiliário urbano e espaços qualificados que garantem urbanidade”. 
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sentido da cidade. Dessa maneira, a cidade como mercadoria seria a síntese ativa de todos os 

predicados postos e negados pelo valor para a realização da propriedade privada. É uma 

prática material incorporada aos fluxos e ao mobiliário, a gerar uma cidade em um 

determinado ideal de território, tendo o urbano como negócio.  

A necessidade da divisão social do trabalho e da propriedade no capitalismo são os 

determinantes das necessidades do consumidor, do produtor e do valor. Marx (1947), ao 

relacionar essas necessidades, mostra que o modo de troca (comércio) regula o modo de 

produzir e nesse movimento destitui a produção da vida. A cidade mercadoria, para manter-se 

como tal, demanda um revigoramento de seu valor no mercado, de seu real poder de compra. 

O valor da cidade mercadoria é uma adjetivação que faz com que ela possa ter poder de 

compra e de atração sobre outras mercadorias e se fundamente na riqueza socialmente 

produzida. Nesse processo, a cidade mercadoria tem seu valor de troca determinado, e são as 

políticas públicas, ao lado da prática social, que favorecem essa determinação
72

. 

Ocorre que nesse processo histórico de produção do espaço da cidade o valor deixou 

de ser adjetivo social e substanciou-se em valor que produz mais-valia. A cidade se torna 

capital porque seu valor transforma-se em correlação ao predomínio, na atualidade, do capital 

fictício. Contudo, na contradição dialética, uma coisa possui qualidades que se negam para 

que esta (coisa) possa ser. A cidade mercadoria, a cidade capital, são termos que criam uma 

mesma coisa ou relação, na qual a sua síntese é a cidade. Nesse patamar da análise se situa a 

problemática do espaço no interior do sentido contraditório da cidade.  

A inversão do sujeito histórico e social também está posta. Desapareceu, nesse 

raciocínio, o humano, subsumido na análise e reduzido à representação da própria prática 

social. A cidade passa a ser a sua representação, apresentada no ideal de seu conjunto 

arquitetônico. Compreender a metrópole de Brasília pressupõe a cidade em seu sentido de 

reunião ou de realização do seu projeto urbanístico? Esse sentido é, por um lado, o encontro 

da diversidade e da heterogeneidade, e, por outro, da homogeneidade. Entretanto, de onde 

provém essa homogeneidade, como é fomentada e sustentada em relação à sociedade de 

classes na qual os indivíduos se encontram inseridos? A urbanização do DF, tendo como 

fundamento social o tempo no território, demarca as especificidades sob a divisão técnica, que 

levam ao processo de formação da metrópole. 
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 É importante ressaltar que não será aqui desenvolvida a análise a partir dos modelos de economia urbana, tão 

conhecidos e utilizados, como os trabalhos clássicos de Losch, de Cristalher ou aqueles ligados às teorias de base 

econômica contemporânea da escola neoclássica. 
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No PDOT, a dinamização de espaços urbanos objetiva a “implementação de novas 

centralidades capazes de promover o desenvolvimento econômico e social e induzir o 

crescimento local e regional” (PDOT, 2007, p. 21). Não há aí uma invenção simbólica, mas 

uma reconstrução territorial de cidade a novos patamares da monetarização das relações 

sociais. Uma política delineada na centralidade do mando político, que aborda o social como 

um investimento produtivo e, por isso, nega na prática a participação social. A centralidade 

em Lefebvre (2004, p. 111) só é real quando “a cidade constrói, destaca, liberta a essência das 

relações sociais: a existência recíproca e a manifestação das diferenças procedentes dos 

conflitos, ou levando aos conflitos”. Por isso, cumpre considerar que não se trata de formar 

centralidade como meio produtivo e a partir de onde os espaços são hierarquizados. Uma 

questão de estar de acordo, assim como ocorreu em Atenas. Vale-se da eficácia normativa do 

seu projeto urbanístico, sem, contudo, pretender negar a tensão da necessidade de condições 

de produção e manutenção da vida e a emancipação do humano. Essas condições são 

incorporadas e aparecem como problemas da cidade, e não da prática político-econômica. 

Se a cidade é obra, assim o é por desejo e trabalho de muitos, do urbano presente, da 

expoliação e da simultaneidade. Vive-se junto uma dada realidade, sendo essa convivência 

política o sentido de centralidade para Lefebvre (2004). Uma cidade é una porque as pessoas 

decidiram viver e agir em comum, e não em quadros sociais específicos, embora permaneçam 

com o seu pensar individual, com seus desejos, que não são produtos resultantes da abstração 

concreta da vida. Somos livres porque agimos em conformidade com a nossa formação 

histórica – totalidade – e nossa ação se dá sobre essa realidade. Assim, nossas necessidades 

partem de nossas condições materiais e de suas determinações para um possível inscrito no 

curso das mudanças e na criação de outras formas coletivas de vida na cidade. 

 

 

2.2 DAS ESTRATÉGIAS TERRITORIAIS E FINANCEIRAS PARA A HABITAÇÃO  

 

 

O setor de habitações, historicamente, no Brasil, tem uma evolução tecnológica lenta, 

que acarreta baixa produtividade, desperdícios de material e de mão de obra. Entretanto, 

quando associado ao preço dos imóveis, a rápida comercialização e produção em série obtém 

uma lucratividade ainda maior, ou seja, sobrelucros. Essa conjunção é parte do liame no qual 

o PMCMV pode ser desenvolvido e articulado às condições das construtoras. Para Pradilla 

(1987), a execução de grandes conjuntos de casas é feita por empresas industriais de 
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construção, que utilizam sistemas construtivos racionalizados, e estes, por sua vez, permitem 

aumentar a produtividade e diminuir uso da força de trabalho. Nessa esteira, inclui-se, 

principalmente, a habitação social, aqui entendida como aquela voltada para atender os 

patamares de menor ou nenhum poder aquisitivo da grande maioria dos brasileiros.  

Em busca de otimização produtiva e de mais lucratividade, a empresa Odebrecht
73

, por 

exemplo, utiliza, nos conjuntos habitacionais de até mil unidades executadas, a metodologia 

construtiva de estrutura de concreto armado moldada no local. Isso significa dizer que todas 

as peças estruturais (pilares, vigas e lajes) e de vedação (paredes) são feitas sem concreto 

armado e no próprio local, onde permanecerão depois de concluídas. Tal processo estimula a 

rapidez, a lucratividade (rotação do capital) e um processo de industrialização no próprio 

canteiro de obras, técnica que diminui mão de obra especializada ou não, resíduos, acidentes 

de trabalho, ocasiona menos uso de equipamentos pesados, entre outros
74

.  

Essas condições para produzir habitação com baixo custo e em maior número 

demandam terrenos maiores. Por isso, ao se levar em conta a lucratividade, é preciso 

compreender sua relação com a questão fundiária urbana, pois o espaço socialmente 

produzido serve à acumulação capitalista em seu processo especulativo. Tal circunstância 

permite e induz o urbano como negócio, pois a valoração dos terrenos faz aumentar os preços 

de comercialização, atraindo investimentos com mais valor agregado. Conforme os governos 

municipais, para manter e criar cada vez mais áreas com mais possibilidade de valorização é 

necessário deslocar a habitação de baixo custo para locais distantes dos centros e geralmente 

com infraestruturas precárias. 

Os lucros surgem da produção em série, do baixo preço da produção e da rápida 

comercialização, que permitem, rapidamente, a volta do capital despendido ao mercado de 

capitais. Esses quesitos são atendidos pelo PMCMV e cada vez mais as casas são construídas 

nas periferias dos grandes centros, sem que os problemas de mobilidade e saneamento urbano 

sejam solucionados. Porém, o retorno de lucratividade, capaz de fazer o capital reproduzir a si 

próprio, não possui existência substancial, ou seja, não possui mais-valia ou excedente de 

valor produzido por trabalhadores não assalariados.  
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 “A Odebrecht é uma organização de origem brasileira composta por negócios diversificados, com atuação e 

padrão de qualidade globais”. Disponível em: http://www.br.odebrecht.com. Acesso em: 9 dez. 2012. A empresa 

Bairro Novo, do grupo Odebrecht, é participante do consórcio “Jardins Mangueiral Empreendimentos 

Imobiliários S.A.”, contratado pelo GDF para implantação e gestão das unidades domiciliares econômicas, 

infraestrutura urbana e de área verde do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, contrato sob o número 007-2009. 
74

 Segundo entrevista realizada com o gerente de produção da Odebrecht, durante a construção dos Jardins 

Mangueiral, na Região Administrativa (RA) de São Sebastião, no Distrito Federal. 

http://www.br.odebrecht.com/organizacao-odebrecht/estrutura-empresarial
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Não se refere, aqui, a uma mercadoria consumida, o que configuraria transferência de 

valor, mas de quando se utiliza a habitação como ativo financeiro via fundo de pensões
75

, por 

exemplo, em um movimento no qual o capital fictício financia a produção (HARVEY, 1996; 

HILFERDING, 1985) e predomina sobre o capital substantivo. Isso faz com que se instaure 

uma contradição ampliada entre a apropriação e a produção do excedente de valor 

socialmente produzido (CARCANHOLO e SABADINI, 2009). A produção está ali, por 

exemplo, bem como a habitação, entretanto, os desdobramentos do excedente de valor 

produzido retornam ao sistema financeiro
76

 que, composto de capital monetário, circula 

mundialmente em busca de rendimentos. Sua determinação e compreensão situam-se na 

totalidade posta pela dialética e resulta na exploração crescente dos assalariados (redução dos 

salários) e dos não assalariados (aumento da miséria) no mundo, com a consequente 

precarização do trabalho. Ademais, o uso e a ocupação do território participam da dinâmica 

financeira em termos de produtividade. São os conteúdos do ordenamento do território da 

cidade que, em tese, proporcionaram sua riqueza.  

O capital fictício, quando direcionado para investimentos em uma determinada cidade, 

aposta na apropriação de excedente de valorização futura, daí porque proliferam, na 

urbanização, suas perspectivas e objetivações. Nas análises das empresas construtoras, além 

da redução de custos, do aumento da produtividade e de formas para aumentar a 

industrialização (mais-valia relativa), o espaço produzido necessita ter, em si, a valorização da 

construção, do capital produtivo, pois os financiamentos bancários necessários à produção 

estão, por sua vez, submetidos ao crédito disponível no mercado de capitais. Para obter um 

financiamento que garanta a produção habitacional, é preciso dar garantias ao banco de que o 

capital disponibilizado voltará ao mercado como capital. Para isso, são necessários 

consumidores que possuam solvência e empresas inseridas em um contexto de políticas 

públicas, que disponibilizam créditos e asseguram os pagamentos dos valores financiados 

individualmente. 
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 São entidades fechadas de previdência, organizadas por empresas ou grupos de empresas, com o objetivo de 

realizar investimentos para garantir uma complementação da aposentadoria aos empregados que aderem ao 

plano. O dinheiro investido forma um patrimônio que é aplicado em imóveis, ações e renda fixa, nos limites 

estabelecidos pelo Banco Central. Quando o empregado se aposenta, passa a receber o benefício mensalmente. 

Se sair da empresa, tem direito a retirar a parte com que contribuiu. 
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 Trata-se do sistema financeiro enquanto “o domínio direto ou indireto (por intermédio do acesso aos bancos) 

de recursos financeiros que são a condição principal (com o tempo) da acumulação e da conservação de todas as 

outras espécies de capital” (BOURDIEU, 2005, p. 25). 
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No campo político, a ampliação do crédito não foi prescindida das preocupações da 

primeira equipe
77

 que esteve no Ministério das Cidades. Instituiu-se, por meio do Conselho 

Monetário Nacional, a obrigatoriedade de inclusão no Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE), o setor produtivo e a reformulação do orçamento e dos programas do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Essas ações corresponderam, segundo 

Hermínia Maricato
78

, a 85% dos investimentos do mercado imobiliário, ao mesmo tempo em 

que novas leis aprovadas no Congresso Nacional forneceram garantias ao investimento 

privado. O financiamento, porém, não é suficiente, pois o aumento no preço da terra e o 

crescimento urbano em direção a áreas ainda com pouca infraestrutura mostram outras 

determinações, como será analisado nas áreas do PMCMV em Valparaíso de Goiás, em 

Luziânia e mesmo no Jardins Mangueiral. 

Na atualidade a política federal, pela disponibilidade de crédito e pelos programas 

inclusivos, favorece a diminuição da demanda habitacional voltada, principalmente, para a 

classe média. Isso fomenta o crescimento acelerado da produção habitacional, confirmando os 

bons índices de comercialização, e mesmo de estabilização, nos preços dos imóveis. A classe 

média tem conseguido, assim, obter a casa própria. As demandas habitacionais nas classes de 

menor poder aquisitivo continuam elevadas. Tais constatações parecem indicar, a princípio, 

que existem “cortes” que impedem demandantes de obterem habitação. Pior, a habitação 

social parece tornar-se parte importante a evidenciar a captação, a representação e a realidade 

dos excedentes de produção
79

 na economia financeirizada, cujos excedentes fictícios, criados 

pelo sistema bancário, estão absorvendo aqueles (HARVEY, 2010, p. 44).  

Isso significa, para a análise, a relação da produção de habitação como relação entre 

mercadorias no processo de troca enquanto processo de formação de dinheiro na reprodução 

ampliada do capital, em uma perspectiva na qual o aumento de produtividade implica 

correspondente desvalorização dos produtos individualmente. Para que haja, então, 

acumulação líquida, o crescimento do produto tem que ser maior do que o aumento da 

produtividade (RICARDO, 1982) ou deve haver uma redefinição do que seja considerado 

como o valor socialmente necessário à reprodução do sistema.  

                                                           
77

 Ao ser criado em 2003, o Ministério das Cidades foi chefiado pelo Ministro Olívio Dutra, do Partido dos 

Trabalhadores, anteriormente prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Sua equipe tinha 

como ministra adjunta a arquiteta urbanista Hermínia Maricato, que trabalhava sob uma concepção de 

construção participativa das políticas de habitação, saneamento, planos diretores e produção democrática da 

cidade. 
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 Disponível em: http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/173/extra-97875-1.asp. Acesso em: 19 

mar. 2012. 
79

 Excedente de produção, para Carcanholo (s.d.), é a mais-valia produzida mais o excedente produzido a partir 

de relações não salariais apropriadas pelo capital. 
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Produzir habitação popular significa terrenos maiores para a produção em série. Para 

isso, áreas já valorizadas da cidade e com potencial valorativo não podem ser 

disponibilizadas. Não é a produção em série em si que cria desvalorizações, mas a sua 

localização frente às externalidades urbanas no processo de transferência de riquezas. As 

áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura passam a ser o local ideal. O argumento da 

política no presente leva a condições parecidas com o passado. As áreas próximas aos lugares 

já valorizados são utilizadas para empreendimentos voltados às faixas de maior renda do 

PMCMV. Ao mesmo tempo, a ocupação periférica da metrópole pela habitação popular 

garante outras valorizações futuras.  

Esse movimento de impedir que o espaço da cidade misture as classes sociais tem 

relação com o poder de atração de investimentos. O capital financeiro tem poder dominante 

por meio do comando do equivalente geral – o dinheiro – sobre a propriedade dos ativos. 

Evidentemente, investe seus excedentes onde as taxas de lucros são mais elevadas, em locais 

nos quais seja possível produzir com menos mão de obra e com velocidade de produção e de 

realização da mercadoria, que se completa por sua venda.  

Venda significa um poder de consumo localizado. Nesse quadro insere-se o PMCMV 

no DF, para não deixar desvalorizar determinadas porções do território da metrópole. Com 

isso não se afirma a casa como capital fixo, mas sim os componentes da urbanização, como 

vias, saneamento, centros financeiros, entre outros, e apenas quando está em uso esse tipo de 

capital não perde valor. Para tanto, é sempre necessária a formação continuada do uso para a 

realização do capital fixo. Nesse sentido, trata-se de realizar, no território, a reprodução 

expandida do capital, segundo Marx (2006, Livro II). Isso não possui nenhuma relação com as 

necessidades humanas. Quando o GDF se compromete com a reprodução do capital fixo é 

necessário recuperar o valor despendido, e ele o faz nos ganhos imobiliários e na atratividade 

que exerce sobre os demais capitalistas. 

Daí o contexto em que as políticas públicas e a disponibilidade de crédito criam as 

mediações necessárias às frações do capital em sua realização, “onde a liberdade de 

circulação do capital é uma condição para a produção de taxa de lucro igual” (HILFERDING, 

1985, p. 184) e, assim, equilibram a lei do valor no movimento da produção capitalista 

(desequilíbrios na taxa de lucro levam, de acordo com o autor, a associações, fusão, cartel e 

trustes). Por outro lado, não se pode deixar de refletir sobre a intenção do governo federal, em 

seu PMCMV, de mobilizar o mercado formal para a produção de habitação de interesse 

social. Contudo, são os percursos e as formas nos quais o mercado se organiza o detalhe 

peculiar e importante para evitar a formação de cartéis, entre outros.  
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Na produção de habitação no Brasil, a demanda sempre esteve acima da oferta 

(quando pensamos no déficit habitacional ou na grande maioria da população), o que eleva o 

preço da unidade habitacional. Simultaneamente, se o preço da unidade habitacional, pelo 

aumento da produção, tem seu valor diminuído, a apropriação de parcelas maiores do 

mercado amplia-se para a empresa que domina tal processo, fortalecendo, portanto, o 

monopólio. Os consórcios criados para a construção dos chamados condomínios 

habitacionais, antigamente denominados de conjuntos habitacionais, passaram a dominar o 

mercado da produção habitacional e a se constituírem, portanto, em monopólio. 

O crédito, a técnica e a garantia do pagamento pelo governo (tal como aparece no 

PMCMV) possuem o papel de possibilitar a expansão da produção habitacional que, por sua 

vez, encontra-se suscetível aos movimentos globais dos capitais, da produção-consumo, da 

disponibilidade de créditos/depressão financeira, ou seja, é a conjuntura que orienta os fluxos 

globais dos capitais para os locais nos quais o consumo se realiza. O processo habitacional e o 

ambiente social construído são responsáveis pela atração ou repulsão dos capitais, não a 

produção de unidades habitacionais.  

Para a indústria da moradia isso também é um ganho, visto que, sendo sua função de 

produção composta por terrenos, capital e trabalho, a variação no preço da produção 

repercutirá nessa composição. Como o preço muda em função das localizações, a indústria da 

moradia torna-se fornecedora do markup não apenas da sua produção, mas do espaço urbano. 

O quadro atual do fenômeno da globalização implica uma tendência à padronização dos 

preços das mercadorias, aí incluída a padronização das habitações e todos os objetos que 

comumente são utilizados em seu interior, mas é uma padronização determinada pelo poder 

de consumo de cada classe social e nas subdivisões de cada uma delas, atentando-se para o 

fato de que a mercadoria força de trabalho se torna cada vez mais vulnerável. Por isso, toda a 

cadeia produtiva que se origina nesse momento torna-se fundamental. Determinados padrões 

de consumo e a virtualidade de aumento de empregos gerados entram nos quesitos favoráveis 

a uma cidade ideal para se investir. 

A Tabela 3 fornece os parâmetros avaliativos da construção civil brasileira. A queda 

no PIB do setor leva à diminuição na geração de emprego, que por sua vez faz aumentar a 

taxa de desemprego em uma situação de elevação dos preços de materiais, insumos, 

equipamentos e mão de obra (medido pelo CUB – índice definido pelos sindicatos estaduais 

da construção), mas com queda nos custos das construções (dimensionado pelo INCC, índice 

fornecido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas). Tais resultados 

mostram, de certa forma, que o papel ativo das empresas da construção civil na constituição 
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do mercado da mão de obra é muito mais de pressionarem o salário para um patamar ainda 

mais baixo do que de gerar novos postos de trabalho: 

 

Tabela 3: Indicadores da construção civil – Brasil. 

INDICADORES 

Períodos 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB setorial1 / taxa de 

crescimento % 
6,6 1,8 4,7 4,9 7,9 -0,7 11,6 3,8 

Geração de empregos 

formais2 /número de vagas 

geradas 

70.319 126.825 148.051 224.543 296.607 217.692 376.634 309.425 

Taxa de desemprego3 

/média anual 
7,1 5,7 5,5 4,9 3,9 4,1 2,9 3,1 

CUB Brasil - custo unitário 

básico4 / variação %  
- - - 6,59 6,19 11,26 3,05 6,15 

INCC – Índice nacional de 

custos de construção5 11,02 6,84 5,04 6,15 11,87 3,25 7,77 6,61 

(1) Refere-se ao VABpb da Construção Civil. Para 2011, os dados do PIB da Construção referem-se a % de 

crescimento acumulado nos três primeiros trimestres do ano em relação a igual período no ano anterior. 

(2) Para 2011, os dados do CAGED referem-se ao período de janeiro a outubro. 

(3) Para 2011, os dados da PME referem-se ao período de janeiro a outubro. 

(4) Para 2007, os dados do CUB referem-se ao acumulado no período de março a dezembro. Para 2011, os dados 

do CUB referem-se ao acumulado no período de janeiro a setembro. 

(5) Para 2011, os dados do INCC referem-se ao acumulado no período de janeiro a outubro.  

- Dado não disponível. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Ministério do Trabalho e Emprego/Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção e Fundação Getúlio Vargas. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2012). 

 

Frisa-se, o capital financeiro investe seus excedentes em locais onde as taxas de lucros 

são mais elevadas e é sob tal lógica que a urbanização se desenvolve. Para se compreender 

essa relação entre favorecimento ao capital fictício e sua relação com a “habitação de 

interesse social”, salienta-se que aquele permite ao capital excedente financiar a habitação ou 

outros projetos de rotação lenta, porque permite uma taxa de retorno anual (HARVEY, 2005, 

p. 138) – um direito a uma renda de um trabalho futuro. 

Cumpre salientar, contudo, de acordo com a teoria marxiana, que a centralização e 

concorrência do capital subordinaram, de fato, o conjunto da sociedade e o aparelho de 

Estado, possibilitando, portanto, outras retomadas para a acumulação. Para tanto, convém 

lembrar que os problemas que envolviam a economia brasileira, em meados do século 

passado, tiveram, na organização do sistema financeiro e da reforma bancária, uma expansão 

econômica e financeira (TAVARES; BELLUZZO, 1980), aí incluída a criação do sistema 

financeiro de habitação, em 1964.  

Claro que são políticas que não estavam circunscritas apenas à administração 

econômica, pois designavam padrões cotidianos, ao mesmo tempo em que criavam respaldo 

social diante das contestações por outra forma de viver em sociedade. A análise daquele 
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momento revela que a habitação fortaleceria a indústria da construção, por isso estavam 

ambas articuladas ao modelo de acumulação industrial (MAUTNER, 2010). Semelhante a 

uma regra, ainda hoje o desenvolvimento da construção civil expande o setor imobiliário, pois 

envolve desde os subsetores de material de construção
80

 até o terciário (BOTELHO, 2007, p. 

25). 

Assim, a questão do financiamento da habitação está no cerne da produção do 

cotidiano “como produto e condição da reprodução do econômico e do político” (CARLOS, 

2011a, p. 15). Tal fator é verificado, por exemplo, na extinção do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), em 1986, que teve impacto negativo sobre a construção civil no Brasil, ou, 

noutra ponta, na adoção do empreendedorismo urbano na gestão administrativa das cidades 

em relação à requalificação de espaços no âmbito da atração de investimentos. 

É nessa perspectiva que o modelo de desenvolvimento evidencia a urbanização como 

um processo muito mais amplo, que contempla as escalas tanto internacional, nacional quanto 

local, mas também define a essência basilar da intervenção estatal na economia pela 

instituição do território metropolitano
81

. 

Atente-se, ainda, para o sentido em que essas relações culturalmente se apresentam na 

relação entre sociedade (conflitos entre classes e entre frações de uma mesma classe), 

economia e Estado no desvendamento do caráter histórico e espacial daquelas no tempo e de 

sua situação fundiária mal resolvida. Por exemplo, em 1968, apenas 35% dos moradores no 

campo do DF detinham a propriedade das terras que cultivavam; contudo, permaneciam 

sujeitos a processos de desapropriação pela União, e 23,6% eram arrendatários, sendo 40,8% 

considerados invasores pelos órgãos federais (CODEPLAN 1968). Esses números, na 

atualidade, não sofrem muita variação, uma vez que, de um total de duzentos mil hectares de 

áreas rurais pertencentes à TERRACAP, 45% estão em processo de regularização. São 4,2 mil 

processos que hoje transitam no DF
82

.   

O atrelamento da questão habitacional à economia não é novidade em uma economia 

capitalista. Aparece, de maneira explícita, no Diagnóstico do Setor de Habitação do Distrito 

Federal realizado pela CODEPLAN
83

, em 1970, como um estudo parcial da atividade 

                                                           
80

 A cadeia produtiva da construção e da indústria de materiais é formada pela construção (65%), indústria de 

materiais (15,5%), comércio de materiais da construção (7%), serviços (6,1%), máquinas e equipamentos para a 

construção (2,2%) e por outros fornecedores (3,5%). Disponível em: http://www.cbicdados.com.br. Acesso em: 

20 out. 2011. 
81

 “The issue is not of state intervention in the economy. All states intervene in their economies for various 

reasons... state’s first priority will is define its essence” (JONHSON, 1982, p. 17). 
82

 “Produtores rurais terão escritura da propriedade”. In: Correio Braziliense, Cidades, 10/08/14, p.19. 
83

 Companhia de Planejamento do Distrito Federal, criada em 1964 pelo Decreto-Lei 4.545, inicialmente 

denominada de Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central. Desenvolve “produção e disseminação de 

http://www.cbicdados.com.br/textos.asp?tipo=6
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econômica do Distrito Federal (DF). Assim, é um estudo que pode ser chamado de 

preparatório, para adequar o território estatal ao econômico, e revela a gênese da metrópole 

brasiliense. As contradições entre política habitacional e sua relação com as políticas 

econômicas governamentais estão inseridas nas premissas capitalistas e, também, nas relações 

entre classes e na lógica da segregação urbana presente em Brasília desde a sua construção.  

Se no momento presente se avaliam tais relações entre capital-Estado-

habitação/sociedade como um fenômeno no território do DF, tal perspectiva direciona para 

três argumentos:  

 

1) tanto a sociedade quanto o Estado não avançaram no debate relativo ao direito à cidade, 

que se impõe de maneira incômoda e nublada. Para Lefebvre (1981, p. 286-287), tal 

reconhecimento articula a unidade entre corpo, desejo e diferença entre iguais imersos na 

cidade. Em um processo em que o ser humano, como ser de necessidade em seu trabalho 

para a satisfação de suas carências, produz e reconhece, ele mesmo, tais necessidades, tem-

se, ao lado da hipostasia do trabalho e da própria cidade, uma definição de necessidades 

sociais sem que se alcance o direito ao urbano, o que leva a rejeitar as explicações estatais 

de projeção de habitat;  

2) os planos territoriais que contêm as políticas habitacionais para o DF encontram o direito 

ao urbano, aqui entendido como uso: a cidade é uso? Quais os termos desse uso a partir do 

território? Brasília territorializa a pólis e submete a stásis? Se sim, por meio de quais 

mecanismos? Como a gestão pública equilibra tais polaridades? 

3) a especificidade da cidade de Brasília mostra que o Estado ainda detém o controle da 

propriedade da terra, obtém renda e capital no seio das contradições e conflitos com as 

diversas classes e frações sociais. Como se articula a função social da propriedade no 

contexto do Estatuto da Cidade? 

 

São argumentos-reflexões que de maneira alguma questionam a moradia, e sim a 

habitação nos termos sempre contraditórios do capitalismo e de suas objetivações. Estão 

relacionadas aos estudos que tratam de déficit e inadequação de moradias, que, articulados à 

demanda por habitação, especificam as necessidades sociais, mas não conseguem demonstrar 

                                                                                                                                                                                     
informações estatísticas, demográficas, socioeconômicas, geográficas, cartográficas, geodésicas, territoriais, 

ambientais e urbanas que contribuirão para o planejamento integrado do Distrito Federal e da Região Integrada 

de Desenvolvimento do Entorno (RIDE), além de dar apoio operacional e viabilizar a implantação dos projetos 

na área de parcerias público-privadas”. Informações disponíveis em: http://www.codeplan.df.gov.br/. Acesso 

em: 27 fev. 2012. 

http://www.codeplan.df.gov.br/
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as contradições entre as classes sociais e o espaço como categoria do pensamento e condição 

da existência humana no interior da política habitacional, por isso a necessidade de analisar 

como o cálculo do déficit habitacional (d.h.) esclarece e obscurece os problemas relativos à 

habitação social no Brasil.  

 

 

2.3 ANÁLISE DO DÉFICIT HABITACIONAL NA PROBLEMÁTICA URBANA 

 

 

Os estudos atuais da FJP (2011) relativos ao d.h. apresentam, em sua composição, os 

seguintes indicadores – coabitação familiar, habitação precária, ônus excessivo com aluguel e 

adensamento excessivo dos domicílios alugados. Esses indicadores expressam menos uma 

mudança metodológica
84

 e mais a construção de índices presumidamente “mais próximos da 

atual realidade” (FJP, 2011, p. 12), uma vez que possibilitam um maior detalhamento à 

análise dos dados. A mudança também é uma resposta à variedade no valor dos estoques de 

moradias entre cinco e treze milhões de habitações, a depender da metodologia de análise. A 

FJP (2011) calculou o d.h. no Brasil para 5,546 milhões de domicílios
85

. Os resultados da 

pesquisa servem de parâmetro aos governos federal, estadual e municipal, na elaboração de 

suas políticas habitacionais, e ao mercado. É significativo pensar que a Caixa Econômica 

Federal (CEF), como operadora dos recursos e das formas de financiamento, criou sua própria 

metodologia para calcular não o d.h., mas a demanda habitacional. Sem entrar no mérito da 

metodologia utilizada, apreende-se o fato de que aquilo que importa para a CEF (2012, p. 21) 

é o “bem habitação”
86

. De acordo com os cálculos de demanda habitacional urbana para 2009, 

a demanda habitacional foi fixada em 6.859.255 u.h. e a rural em 2.437.959. A demanda total 

relativa urbana decresceu em 2009, mas a absoluta aumentou em 10,17% para o mesmo 

período. Para o campo, os decréscimos ocorreram tanto na relativa quanto na absoluta. 

Para esta Tese, a demanda ou déficit auxiliam a pensar como o parâmetro do d.h. 

fomenta e causa a retração na produção habitacional e a acessibilidade e o consumo do 

espaço. Não é apenas o jogo do mercado que se preocupa com a oferta/ demanda de bens e o 

                                                           
84

 Os Apêndices B e C reproduzem os conceitos e a metodologia utilizados para o cálculo das necessidades 

elaboradas pela FJP (2011). 
85

 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) considerava, em 1996, ser necessária a produção de 3,4 

milhões de moradias. Em 2008, época da coleta de dados da pesquisa feita pela FJP (publicada em 2011), 

ocorreu o aumento de aproximadamente 68% no d.h.  
86

 Para a CEF (2012, p. 18), o “bem habitação” refere-se ao comportamento do mercado habitacional em relação 

à oferta e demanda, velocidade das vendas, dimensão do estoque e valorização dos imóveis, em conjunto com a 

busca das famílias ou do indivíduo por habitação própria, segundo seus rendimentos.  
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consumo de serviços. A política pública, ao criar suas linhas de atuação considerando os 

fatores de produção – terrenos-capital –, pensa também no consumo de bens – inputs – e na 

produção de outros bens – outputs. Como o cálculo mais recente do d.h. é basicamente feito a 

partir da necessidade individual, pode-se inferir que a política pública toma suas decisões 

considerando a racionalidade neoclássica, na qual famílias e empresas possuem um mesmo 

comportamento econômico e suas decisões estão baseadas no mercado. A racionalidade 

paramétrica, ao retirar as diferenças entre classes sociais, termina por definir o demandante a 

partir de sua condição de consumidor individualizado.  

Para a Fundação João Pinheiro (FJP, 2011, p. 18-19), o déficit habitacional (d.h.) deve 

ser entendido como “déficit por reposição de estoque (refere-se aos domicílios rústicos, aos 

quais deveria ser acrescida parcela devida à ‘depreciação dos domicílios’
87

)” e déficit por 

incremento de estoque. Nestes se encontram os domicílios improvisados, parte da coabitação 

familiar e dois tipos de domicílios alugados: os fortemente adensados e aqueles destinados às 

famílias pobres – com renda familiar de até três salários mínimos e que pagam 30% ou mais 

da sua renda para o locador. 

De acordo com a FJP (2011), a construção de seus indicadores foi feita a partir do 

direito à moradia enquanto instrumento de política pública. Isso evidencia que a FJP não 

considera o déficit habitacional como política setorial, o que é um avanço relativo, uma vez 

que limitar setorialmente a questão de moradia é considerar o mercado como um ente único, 

que possui atuação independente do lugar. Contudo, ao preterir o conjunto maior do direito à 

cidade, posto articular ao cálculo a necessidade ou desejo individual, o d.h. termina por se 

tornar um instrumento que contribui para a tomada de decisões políticas sobre a alocação de 

recursos, que visa à produção/ao consumo do espaço urbano. 

Nesse contexto, registra-se que o principal parceiro econômico do governo para as 

questões habitacionais no Brasil é, na atualidade, a CEF. A metodologia desenvolvida para o 

cálculo da demanda “potencial” por habitação tem como premissa  

 

que a demanda por habitação é constituída por pessoas que pretendem 

formar um novo arranjo domiciliar (uma pessoa sozinha, duas pessoas 

unidas pelo casamento, duas ou mais pessoas com ou sem laços de 

parentesco que decidem morar juntas, entre outras) ou que necessitam 

substituir um domicílio inadequado. (CEF, 2012, p. 25) 

 

                                                           
87

 É questão controversa a inclusão do tempo de vida útil das moradias no déficit por reposição de estoque. Por 

isso, a FJP (2001) trabalhou sobre hipóteses simplificadoras, segundo ela, que consideravam 15% de unidades a 

serem repostas para as regiões metropolitanas. Em sua análise mais recente, a FJP (2011) assume a dificuldade 

de apreender esse indicador. 
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Essa definição evidencia uma pré-qualificação para a demanda. Pressupõe, antes, a 

inserção de candidatos à moradia, situados formalmente ou não no mundo do trabalho e 

recebendo remuneração – como se fosse possível que alguém não necessitasse de moradia. 

Nesse sentido, a CEF objetiva a demanda e a torna sinônimo de déficit habitacional.  

Segundo Bourdieu (2005, p. 17, grifo no original), o mercado da casa própria “é o 

produto de uma dupla construção social”, em que o Estado constrói: (i) a demanda a partir 

das conjunções de preferências individuais; e (ii) a dotação de recursos, definida e regulada 

por leis. A metodologia da CEF expressa essa afirmação. A demanda que se torna sinônimo 

de déficit, portanto, situa-se e é definida a partir de um estado idiossincrático de oferta no 

âmbito das regulamentações urbanas. A gênese da oferta e a sua construção, por meio de 

políticas públicas ou bancárias (em termos de crédito) ao setor imobiliário, não se 

desarticulam, por sua vez, dos meios de produção, lugar, produção e publicidade de cada 

empresa. 

Por outro lado, existem as escolhas de cada consumidor que, para Bourdieu (2005, p. 

18), se encontram vinculadas a sua cotidianidade. Por isso, perde o sentido reduzir a questão 

da moradia, na análise, a negócios, pois isso se torna abstração. A articulação entre as 

disposições econômicas deve ser analisada em seu movimento de reprodução na história 

individual e enquanto produto da história coletiva, criando, contudo, frentes de avanço. Desse 

modo, são as articulações políticas os liames de como se processam, se materializam e se 

legitimam as técnicas, a prática socioespacial e a economia. Diferentemente da antiga visão, 

na qual o Estado brasileiro simplesmente adaptava as necessidades do déficit habitacional às 

estruturas da oferta.  

Isso se torna de mais fácil compreensão quando se analisa a definição da CEF para o 

d.h. Para a Instituição (2012, p. 25 ), o d.h. representa “a necessidade de os indivíduos 

residirem em local adequado, sob o aspecto demográfico das relações sociais e econômicas da 

população com o meio urbano”. Considera como indivíduos demandantes aqueles situados na 

faixa etária de 24 a 64 anos, em uma variação do d.h. de cinco a treze milhões de moradias. 

Uma variação ampla e que não cerceia a ampliação ou a redução da demanda habitacional. 

Tal fato explica, em parte, porque a CEF continua a financiar a construção de u.hs. em 

Valparaíso de Goiás, lugar onde o d.h., a princípio, já foi sanado. Não se pretende, aqui, 

praticar injúria ao se dizer que a CEF é, de certa maneira, uma loja de casas. Salienta-se que a 

própria FJP (2011, p. 45) contabilizou o d.h. apenas segundo aqueles que “manifestaram o 

desejo de constituir novo domicílio”, isso no patamar da habitação como fração do negócio 

imobiliário. Onde e em quais condições morar voltou a ser secundário. Atente-se que o 
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negócio imobiliário exige uma estruturação do sistema de crédito que possibilite a valorização 

imobiliária e a acumulação financeira capitalista no território da metrópole. Muito mais do 

que comércio de habitação, é outra forma de circulação, produção e apropriação do valor no 

espaço da metrópole.  

É questionável levar em conta essa manifestação, uma vez que é absurdo pensar que 

alguém prefira morar em uma habitação precária ou com adensamento excessivo sem sequer 

manifestar o desejo de uma moradia digna. Ou será que as pessoas desejam de acordo com o 

meio em que estão imersas, ou seja, segundo suas possibilidades concretas? Como essas 

“manifestações” foram inquiridas? Qual foi a situação-problema apresentada por aqueles que 

coletaram os dados? Desejo e necessidade não são sinônimos, uma vez que os indivíduos não 

estão livres das determinações históricas que marcam aquilo que está ou não em seu poder no 

plano do imediato e aquilo que é cisão entre natureza e cultura, inclusive o que diferencia o 

entendimento de contingência. De acordo com Chaui (1996, p. 19), “o necessário é o que não 

pode ser objeto de deliberação e nem de escolha [...]”. Contudo, ainda assim as relações 

sociais de produção delimitam e produzem o desejo. 

Um dado como “manifestação de desejo de” tornar-se elemento estatístico evidencia o 

domínio do capital financeiro, pois, segundo Chaui (1996, p. 22), não se planeja a partir “do 

trabalho e dos produtos”, mas sobre o consumo – realiza-se subjetivamente “o consumo ou o 

que Marx chamara de fetichismo da mercadoria”. Em consequência, despreza-se a 

necessidade e se enaltece o desejo – realizável ou não.  

O direito à cidade é tornado direito/dever individualizado, muito próximo ao 

pensamento mágico, como salienta Chaui (1996, p. 23). Trata-se de reafirmação da 

contingência e do poder – muito próximo ao mágico do indivíduo em oposição à força do 

coletivo, e não da crítica, ao modo de produção capitalista. Abstrações da subjetividade e da 

produção criam importantes representações do espaço, tão relevantes quanto os espaços de 

representação para a análise geográfica. Cria-se a subjetividade dos homens contemporâneos 

e sua relação com o processo histórico e com o mundo por meio da sua ação individualista. 

Esse entendimento permite considerar que, diante da disponibilidade de crédito 

praticada, o problema, de maneira geral, não é a ausência de financiamento, mas sim as 

condições em que as pessoas estão vivendo, alijando-as dos programas habitacionais já 

existentes. Na comparação relativa entre a pesquisa da FJP de 2001 e 2011 para as regiões 
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metropolitanas, observa-se que o indicador coabitação familiar
88

 sofreu uma redução 

considerável. Necessário enfatizar que somente foram tratados como “vivendo em coabitação 

familiar” as famílias manifestantes do desejo de constituir novo domicílio. Contudo, houve 

aumento na contagem referente aos componentes ônus excessivo com aluguel e habitações 

precárias
89

, como pode ser percebido na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Dados comparativos nos indicadores da composição do d.h. – Brasil, 2001 e 2008. 

Composição do d.h. 2001 2008 

Coabitação familiar 65,4% 39,3% 

Ônus excessivo com o aluguel 22% 34% 

Habitação precária** 12,6% 20,5% 

Adensamento excessivo dos 

domicílios alugados*** 

- 06,1% 

* No cálculo do déficit habitacional, o componente ‘coabitação familiar’ inclui apenas as famílias conviventes 

que declararam intenção de constituir novo domicílio. 

** Em 2001, esse índice se referia apenas a domicílios rústicos, como aqueles sem paredes de alvenaria ou 

madeira. Em 2008, passou a englobar os domicílios improvisados, como aqueles não construídos para fins 

residenciais (barracas, carros, viadutos, prédios em construção, entre outros). 

** Indicador inserido, incluso a partir da metodologia desenvolvida para a coleta de dados de 2008. 

Fonte: FJP (2001, 2011). 

Org.: VIEIRA, Rosângela V., 2013. 

 

O crescimento no indicador ônus excessivo com aluguel parece evidenciar que de fato 

ocorreu um aumento na renda daqueles efetivamente empregados – o que não significa, 

necessariamente, carteira de trabalho assinada e capacidade de solvência; por outro lado, o 

número maior de pessoas residindo em habitações precárias é um fator que mostra “o 

trabalho puramente negativo” (DAMIANI, 2000, p. 28) dado à condição miserável na 

existência dessas pessoas. 

A inclusão do indicador adensamento excessivo em domicílios alugados à análise da 

composição do d.h. expressa, de maneira geral, carência de domicílio entre as famílias 

conviventes. No entanto, a FJP (2011) apenas contabilizou como déficit as famílias que 

manifestaram o desejo de constituir novo domicílio. Trata-se da inclusão de um dado novo 

interessante, exclusivo de áreas urbanas, que abrange, no Brasil, 337 mil domicílios. É 

interessante porque anteriormente esse indicador expressava a inadequação de domicílio, 

relacionando-se, assim, à má qualidade da habitação e sem contribuir para dimensionar o d.h. 
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 “Compreende a soma das famílias conviventes secundárias (apenas aquelas que têm intenção de constituir 

domicílio exclusivo são consideradas déficit habitacional) e das que vivem em domicílios localizados em 

cômodos – exceto os cedidos por empregador” (FJP, 2011). 
89

 Respectivamente, para a FJP (2011), ônus excessivo com aluguel e habitação precária são: a correspondência 

entre o “número de famílias urbanas, com renda familiar de até três salários mínimos, que moram em casa ou 

apartamento e que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel”; habitação precária “contabiliza os 

domicílios improvisados e os domicílios rústicos, considerando que ambos caracterizam déficit habitacional”. 
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A distinção entre domicílios alugados e próprios faz com estes últimos sejam considerados 

como inadequação, relacionada a problemas de qualidade de vida (FJP, 2011, p. 15).  

Há quem argumente que tal fato não modifica o d.h., pois não resolve o problema do 

ônus excessivo com aluguel, que se caracteriza pelos baixos salários. Contudo, amplia a 

dimensão do déficit. Desse modo, argumenta-se que as modificações em indicadores tendem a 

alterar o valor do d.h. e encontram respaldo social para a reprodução do espaço urbano. 

Continua-se, assim, a compreender o mundo do modo como afirmou Nietzsche (2011, p. 

341), como se nada fosse real, apenas pensamento, sentimento e vontade. 

Cabe à política pública pensar em como criar e manter linhas de financiamento para as 

classes de renda menos favorecidas. Por outro lado, o censo realizado em 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o número de domicílios vagos é 

maior que o déficit habitacional brasileiro. Claro que parte dessas moradias pode não ser 

habitável e outra grande parte certamente está à espera de consumidores com mais poder 

aquisitivo. Esses fatores também indicam que a taxação progressiva desses imóveis fora da 

função social poderia auxiliar e incrementar os financiamentos para a baixa renda. A função 

social da propriedade é outro viés da problemática urbana quando se pensa em consumo do 

espaço, porque pressiona o valor do d.h. para patamares ainda mais elevados. Não resolver a 

função social da propriedade é manter os custos do d.h. na esfera pública, sem questionar os 

ganhos do privado com a demanda habitacional. 

Os debates travados durante a elaboração da Constituição Federal de 1988 geraram o 

Estatuto da Cidade e suas motivações estavam situadas na possibilidade de uso dos imóveis 

vazios e antigos do centro urbano. Governos participativos poderiam, assim, possibilitar o 

fomento à criatividade e à participação da comunidade. O confronto judiciário entre o direito 

à moradia, constante na CF (1988), e o direito à propriedade estão articulados à função social 

da propriedade, mas os despejos de moradores e a não aplicação dos instrumentos de reforma 

urbana persistem. Contudo, até que a progressão seja de fato aplicada, continuarão havendo 

áreas e imóveis vazios e a expansão urbana seguirá ampliada, favorecendo o mercado 

financeiro via transações imobiliárias e agravando os problemas complexos nas cidades.  

Evidente que o poder político da classe de mais poder aquisitivo é inegável e, dessa 

maneira, cria impedimentos, como dificuldades de cálculo
90

, por exemplo, para a implantação 
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 Normalmente, o cálculo é realizado a partir do preço de venda de um bem, que considera a metragem, a 

localização, a destinação e o tipo de imóvel. 
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desse dispositivo
91

. Há também controvérsias jurídicas, pois este pode considerar a ocorrência 

de tributação ao direito de uso de propriedade, sendo o Imposto Territorial Urbano (IPTU) 

real e objetivo, por não levar em conta as condições pessoais do contribuinte, como no 

Imposto de Renda.  

O Estatuto da Cidade (E.C.), lei n. 10.257/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 

da Constituição do Brasil prevê, em seu artigo 7º, a possibilidade de cobrança do IPTU 

progressivo no tempo, como forma de impelir o proprietário a parcelar, edificar ou utilizar o 

imóvel de acordo com as determinações emanadas pelo poder público municipal, previamente 

definidas no plano diretor. A referida lei também pressupõe, intrinsecamente, em seu texto, a 

restrição ao exercício exclusivo de interesse individual e dá primazia à função social da 

propriedade.  

As diretrizes estabelecidas pelo E.C. orientam a tomada de decisões no âmbito 

municipal, vez que o Estatuto, segundo boa parte da doutrina especializada, trata de regras 

gerais de política de desenvolvimento urbano com status de norma geral de direito 

urbanístico, discussão complexa, intrigante, destinada, porém, a outra oportunidade. A adoção 

de suas diretrizes pelos municípios dar-se-á de acordo com seus interesses e conveniências 

locais (não se olvidando a necessidade de observar o princípio da impessoalidade, entre 

outros), mediante a edição de lei municipal específica para a área incluída em Plano Diretor, 

submetido a critérios formais rígidos em seu processo de elaboração, conforme preceitua o 

E.C. Na verdade, designa exatamente aquilo que o processo político de modelo de cidade 

ideal propugna. A polis una para a vida pública dos cidadãos entre si, o exercício e o uso da 

cidadania, condicionada a uma tomada de posição política de designação não neutra.  

A progressividade do IPTU no tempo enquadra-se aos termos da lei, porque prevista 

na CF e no E.C., que veio regulamentar os artigos 182 e 183 da CF, no sentido de assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade
92

. A constitucionalidade do IPTU progressivo 

ficou, portanto, estabelecida, desde que atendidos alguns princípios (a seguir relacionados) e 

definidos, de forma mais precisa possível, os critérios de progressividade. Deve observar, por 

conseguinte, os princípios da capacidade financeira do contribuinte, da função social da 

propriedade, da vedação ao confisco e da isonomia. 
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 Em Águas Claras (DF), e.g., um prédio na QS 1 está com a obra parada desde 1978, portanto, fora de sua 

função social. Ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), a justiça estipulou, 

em janeiro de 2013, um prazo de dez dias para a saída dos trabalhadores. Disponível em: 

http://www.correiobraziliense.com.br. Acesso em: 9 jan. 2013. 
92

 Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/. Acesso em: 20 mar. 2012. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/01/09/interna_cidadesdf,343203/manifestantes-do-mtst-vao-recorrer-de-decisao-da-justica-para-deixar-predio.shtml
http://jus.com.br/revista/texto/3168/iptu-progressivo-e-o-estatuto-da-cidade#ixzz1qF5WEbh6
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Dessa maneira, o Supremo Tribunal Federal (STF), em análise da constitucionalidade 

da lei 10.257/2001, considera que o IPTU progressivo está sob a atuação legislativa e 

administrativa do município, respaldada no artigo 156, § 1º, da CF/88. A criação legal da 

referida progressividade do imposto e sua implantação permite, também, que terrenos à espera 

de valorização e imóveis vazios contribuam para que os programas de habitações possam ser 

realizados, em tese, em áreas com melhor localização. Em um mesmo movimento, analisado 

por Ribeiro (1981, p. 33), os agentes capitalistas criam suas próprias valorizações de capitais 

na ação de utilizar e transformar o uso de terrenos e lotes. Entretanto, não é possível distanciar 

da reflexão as condições dadas pelas características do espaço urbano e os sentidos que a 

política territorial-urbana articula por meio dos planos diretores. Não se cogita, por exemplo, 

a ocupação de tais imóveis para que possam ser utilizados pela classe menos favorecida
93

. 

Nesse viés, o nó se amplia e a questão da habitação volta-se à expansão e à ocupação 

seletiva
94

 no espaço, no qual persistem os imóveis vazios no Brasil – Região Sudeste, 

3.078.854; Região Nordeste, 2.091.877; Região Sul, 973.271; Região Centro-Oeste, 551.918; 

Região Norte, 506.158 (FJP, 2011).  

A queda aparentemente observada na taxa de ocupação dos domicílios vagos em 

relação à situação pesquisada no final do século XX pode ser explicada pela mudança de 

metodologia da FJP (2008). A metodologia da FJP (2011) passou a contabilizar, 

separadamente, domicílios em condições de serem utilizados (6,307 milhões) daqueles que se 

apresentam em ruínas (340 mil), além dos domicílios que, à época da pesquisa, estavam em 

construção ou reforma (894 mil). Nesse aspecto, justifica-se a redução em relação ao período 
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 Trata-se de estoque de moradias. Refere-se ao número de domicílios permanentes ocupados. Domicílios 

fechados ou vagos à época do recenseamento criam complicações para essa variável. A metodologia da FJP 

(2001) conceituou como domicílio fechado particular aqueles cujos moradores estavam ausentes durante o 

período de coletas de dados e vagos como aqueles que se encontravam desocupados na coleta do Censo.  
94

 Exemplo da análise veiculada pela mídia: “O valor dos imóveis em Brasília avançará em ritmo mais lento nos 

próximos anos, mas certamente chegará a 2022 bem mais caro do que é hoje. Os últimos terrenos livres do Plano 

Piloto, como as Quadras 500, do Sudoeste e o Setor Noroeste deverão estar ocupados. Para morar no centro do 

Distrito Federal, os brasilienses terão de encarar preços ainda mais altos. A classe média estará espalhada por 

condomínios horizontais de luxo. Cidades como Samambaia, Gama e Ceilândia, além dos municípios do 

Entorno, abrigarão centenas de prédios residenciais e comerciais. Dessa forma, o local de trabalho estará mais 

perto das casas. [...] Com o Plano Piloto tombado, não há outra saída: para suprir o déficit habitacional e 

acompanhar o avanço demográfico, Brasília crescerá para todos os lados. Ainda há muito espaço a ser ocupado 

em Samambaia, em Ceilândia e no Gama. Ao longo da Via Interbairros, prometida para ligar o Setor Policial Sul 

à Samambaia, surgirão conjuntos habitacionais. As regiões de Sobradinho e de Planaltina não se desenvolverão 

no mesmo ritmo, por conta das áreas de proteção ambiental. As asas Sul e Norte, o Sudoeste, o Noroeste, o 

Cruzeiro e a Área Octogonal Sul serão lugares disputadíssimos, mas insuficientes para atender a demanda das 

classes A e B. Como em outras regiões metropolitanas do país e do mundo, famílias de renda mais alta ocuparão 

condomínios horizontais regularizados, sobretudo na saída para Unaí (MG), pela DF-140. Com a frota de carros 

crescendo em números exponenciais, mais helicópteros sobrevoarão o céu de Brasília. Em terra, são esperados 

congestionamentos. [...]”. Disponível em: http://correiobraziliense.lugarcerto.com.br. Acesso em: 18 jun. 2012 

(grifo não consta no original).  

http://correiobraziliense.lugarcerto.com.br/
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do início do século XX para um total de 7,542 milhões de imóveis vagos, sendo 72% 

localizados em áreas urbanas e 28% em áreas rurais, de acordo com a FJP (2008, p. 42). No 

entanto, os domicílios vagos em condições de serem habitados perfazem um total, para o 

Brasil, de 7,202 milhões, com 72,7% para áreas urbanas e 27,3% nas áreas rurais. A FJP 

(2008, p. 43) faz ainda uma ressalva, na qual os domicílios vagos no Brasil correspondem a 

12,5% dos domicílios particulares permanentes, valor que ultrapassa o d.h. na maioria dos 

estados, exceto no Maranhão.  

No DF, os domicílios vagos são expressivos e não podem ser explicáveis pela 

migração. Para o período considerado na pesquisa da FJP (2001), o Distrito Federal saltou, 

em 1991, de 31.944 domicílios vagos, considerando urbano e rural, para 58.374, em 2000. 

Nos resultados apresentados para 2008 (FJP, 2011), o total de domicílios vagos em condições 

de serem ocupados situava-se na faixa de 31.707, sendo 29.908 para a área urbana e 1.799 

para a área rural. Essa redução pode ter sido causada pela modificação metodológica na coleta 

dos dados. Os dados aparecem em tabelas que relacionam domicílios vagos em condições de 

ocupação ou em construção/reforma, em análise ao percentual de domicílios particulares 

permanentes, segundo regiões, estados e características – rural e urbano, além da sua 

totalização geral. Embora mais detalhados, provocam uma ideia errônea na comparação entre 

os períodos de 2000 e 2008.  

As causas para a existência de domicílios vazios, para a FJP (2001), concentravam-se 

no processo migratório (saída em direção às grandes cidades), na renda e na educação, além 

da rotatividade e incerteza no mercado de aluguéis. Contudo, todos sabem que são imóveis 

para investimentos. A adoção de imposto progressivo sobre esses imóveis, como instrumento 

de reforma urbana e cumprimento da função social da propriedade, ampliaria a receita 

municipal e favoreceria outras construções de moradias. A questão do déficit habitacional 

permanece fenômeno que precisa ser analisado no contexto da realidade social, política, 

econômica e cultural da sociedade. Ademais, o governo federal (IPEA, 2011, p. 6) afirma que 

os imóveis vazios no Brasil correspondem à totalidade do d.h.  

Não se pode prescindir que a população de zero a três salários mínimos está fora da 

cidade como uso. Estão nos fundos de vale, em áreas de risco, ambientalmente frágeis, e essa 

situação demonstra “a produção da pobreza permanente”, como asseverou Santos (2001, p. 

62), na atualização moderna da socialização. Como destaca Villaça (1986, p. 37), a proteção 

aos valores imobiliários sempre pautou as leis urbanísticas, uma vez que os loteamentos 

legalizados sempre foram caros demais. A pesquisa realizada pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM, 2012) indica que existem atualmente, no Brasil, pelo menos 680 
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mil pessoas morando em áreas consideradas de risco alto ou muito alto de deslizamento de 

terra ou inundações. A situação mais crítica localiza-se na região Sudeste, devido ao relevo e à 

concentração populacional
95

. A questão fundiária continua a ser sinônimo de concentração e 

centralização do capital, e o investimento público – ao atender grandes obras de infraestrutura 

urbana, como, por exemplo, malhas rodoviárias – abre espaço para o setor imobiliário 

(MARICATO, 2011), mesmo sem realizar obras, no entendimento de que a monopolização da 

propriedade imobiliária fornece a valoração do capital imobiliário (SINGER, 1982, p. 22). 

Requer compreender o movimento que nega a cidade ser tratada equivocadamente, como uma 

coisa que cresce e às vezes vira metrópole, ou não. Situa-se nas práticas e nos processos 

sociais com e no espaço. A reforma urbana está inserida nos problemas da urbanização do 

território brasileiro, no qual os conteúdos, postos em sua problematização, dão a dimensão da 

ausência da democracia urbana. 

 

 

2.4 DA APLICABILIDADE DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL 

 

 

As primeiras tentativas de solucionar o déficit habitacional no Brasil para as classes de 

menos renda surgem com os Institutos e as Caixas de Aposentadorias e Pensões
96

, por meio 

de carteiras prediais aos seus associados, mas também por iniciativas de alguns Estados em se 

articularem com empresários da construção civil, segundo Azevedo e Andrade (1982, p. 19). 

Limitada e fragmentada em sua ação, ensejou, em 1946, a criação da Fundação da Casa 

Popular (FCP), por meio do Decreto-lei n
o 

9.218, de 1º de maio de 1946. Criada inicialmente 

para resolver o déficit habitacional das classes de menor poder aquisitivo, no mesmo ano de 

sua criação suas atribuições foram ampliadas pelo Decreto-lei n
o 

9.777, de 6 de setembro de 

1946. As funções, iam desde obras de infraestrutura, energia elétrica e saneamento urbano, 

financiamento de indústrias de material de construção, criação de métodos de diminuição nos 

custos da produção habitacional, detalhamento arquitetônico, escolha e formação da mão de 

obra utilizada até o financiamento à iniciativa privada e aos municípios sem objetivo de lucro. 

É desse período a inclusão da habitação rural na problematização do déficit nesse setor. Essa 
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 Disponível em: http://www.cprm.gov.br/. Acesso em: 2 jul. 2012. 
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 O antigo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) serviu de exemplo, por intermédio do 

então deputado federal Juscelino Kubitschek e do empresário Marcial do Lago (que se tornou, no governo 

Kubitschek (1956 a 1961), superintendente da Fundação da Casa Popular) para convencer o Presidente Dutra 

(1946-1951) da importância do desenvolvimento de uma política para habitação popular (AZEVEDO e 

ANDRADE, 1982) e, posteriormente, de uma política urbana. 

http://www.cprm.gov.br/
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atuação foi positiva no sentido de entender o problema da habitação brasileira em sua real 

dimensão urbana.  

Contudo, como analisaram Azevedo e Andrade (1982), suas funções tornaram-se 

metas irrealizáveis por serem parte do problema estrutural e administrativo da urbanização. 

Fora isso, os recursos da FCP eram provenientes de dotações orçamentárias vindas dos 

estados e de impostos pagos por adquirentes de imóveis de valores superiores, que muitas 

vezes não eram declarados nem mesmo pelos próprios estados. 

Azevedo e Andrade (1982) demonstram o uso político e de favorecimento eleitoral da 

FCP, que decidia em quais cidades construir e quais pessoas seriam de fato beneficiadas. 

Inicialmente, os critérios de renda e tamanho do grupo familiar não constavam dos quesitos 

necessários ao demandante. Eram vagos, visto serem definidos a partir de uma mal explicada 

proporção, além da postura autoritária da FCP de controlar o comportamento social dos 

moradores por meio de determinações, no contrato, que poderiam levar a sua rescisão. Era a 

coerção e o mando estatal no interior da vida das classes populares por intermédio da 

habitação, atitude legitimada pela preocupação da FCP de preservar a conservação dos 

imóveis, que lhe conferiam direitos de inspecionar os imóveis por ela financiados.  

O conjunto dessas práticas, ao lado da baixa produção de u.h. para classes menos 

favorecidas, a ausência de retorno econômico, pois as casas eram integralmente subsidiadas, 

os altos gastos burocráticos e as dificuldades de uma produção de baixo custo foram as causas 

do ínfimo desempenho da FCP diante de um d.h. na faixa de 3.500.000 unidades, segundo 

esses autores. Várias tentativas de fomentar a política habitacional foram desenvolvidas, como 

captação de recursos provenientes “da poupança, via letras hipotecárias, tinha como corolário 

a remuneração do capital aplicado” (AZEVEDO e ANDRADE, 1982, p. 41). 

Essas tentativas foram o núcleo da solução de mercado para a política de construção 

de moradias, que ganhou impulso ainda maior no governo de Juscelino Kubitschek, o qual 

associou a industrialização no país à internacionalização da economia brasileira. Esse projeto 

político desenvolvido não apenas forneceu ao Estado as prerrogativas do tipo de 

desenvolvimento econômico, como designou as formas e os conteúdos no tratamento das 

questões sociais. Se em um primeiro momento ocorreu um aumento do PIB a partir de 1957, 

já em 1958 a inflação conduzia as políticas de Kubitschek aos ditames do Fundo Monetário 

Internacional. Os resultados foram as revisões salariais, que penalizaram ainda mais os 

trabalhadores menos qualificados e reduziram o financiamento de u.hs. para faixas de rendas 

situadas entre três e cinco salários mínimos, exceto para o DF. Em seu governo, embora tenha 

intensificado a produção habitacional para a população com renda de três a cinco salários 



105 

  

mínimos, esta produção ainda não era suficiente. Isso porque mesmo para aqueles que 

possuíam esse patamar de rendimentos as unidades ofertadas eram insuficientes. Além disso, 

a grande maioria dos trabalhadores da construção civil envolvidos na construção da Capital 

ganhava menos que esse patamar, por isso as privações e improvisações no morar iam desde a 

ausência de fossas até barracos feitos de saco de cimento na escuridão da noite (SOUSA, 

1983). 

No curto governo de Jânio Quadros (1961), o Instituto Brasileiro de Habitação (IBH) 

foi pensado para “ocupar os vazios da política habitacional” (AZEVEDO e ANDRADE, 

1982, p. 50). Contudo, o campo complexo de sua atuação assemelhava-se ao da FCP e se 

estendeu também às funções do Banco Nacional de Habitação (BNH). Isso não trouxe 

melhorias significativas à FCP e culminou em sua extinção para atender a reforma de base a 

partir da propriedade urbana e da reforma agrária, de acordo com política de João Goulart 

(1961-1964), ações obstaculizadas pelo golpe de 1964
97

.  

Com o golpe, a ditadura militar adotou como estratégia econômica e social a política 

habitacional feita sob uma feição técnica, escondia a busca por legitimidade inclusive na 

classe operária ao anunciar o Plano Nacional de Habitação dirigido para as classes de menor 

renda. Sua criação se deu pela Lei n
o 

4.380, de 21 de agosto de 1964, articulada ao sistema 

financeiro com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), e ao Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo – este acabou por absorver quase as mesmas amplas funções da FCP, 

já que permitia, em tese, unir estabilidade social, criação de empregos e dinamização na 

economia. A racionalidade empresarial do Plano Nacional de Habitação, sem criar ônus à 

União, levou à correção monetária nas prestações, à divisão do mercado por faixas de renda e 

à exigência de remuneração aos capitais investidos (AZEVEDO e ANDRADE, 1982, p. 62). 

Isso resultou na impossibilidade da classe de menor renda de obter moradia e tornou a política 

pública negócio para os bancos, financeiras e setor empresarial, pois o estado emprestava 

recursos e avalizava os empreendimentos imobiliários privados. 

Esse conteúdo determinou a administração do programa habitacional a partir da 

divisão de trabalho para a captação de recursos, financiamento, construção e comercialização 

(AZEVEDO e ANDRADE, 1982, p. 62), que envolvia a esfera pública e privada. A captação 

de recursos passou a ser proveniente da poupança compulsória, instituída pela criação do 
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 Para Azevedo e Andrade (1982), as tentativas do governo Goulart de resolver a questão habitacional encontrou 

obstáculos na ausência de recursos financeiros, na inflação, na descapitalização das inversões. O congelamento 

dos aluguéis para limitar a especulação imobiliária aumentou o d.h. não apenas porque inibiu a construção 

privada de imóveis, mas porque novos inquilinos se deparavam com oferta escassa e preços exorbitantes de 

locação. Como resultado, a coabitação familiar e as sublocações tornaram-se a solução de moradia. 
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Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
98

 – lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1966 

–, pelas letras imobiliárias e pelos recursos da caderneta de poupança. O financiamento 

dividiu o mercado em segmentos: as Companhias Habitacionais (COHABHS) tornaram-se 

responsáveis pelo mercado popular – de três a seis salários mínimos; o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE), constituído por agentes privados, pela Sociedade de Crédito 

Imobiliário, por Associações de Poupança e Empréstimos e pelas Caixas Econômicas 

responsabilizou-se pelos rendimentos acima de seis salários mínimos; já a construção e a 

comercialização ficaram a cargo do setor privado, que buscavam financiamento do BNH, 

gestor do FGTS. Esse sistema, portanto, não permitiu que as famílias de renda inferior a três 

salários mínimos fossem atendidas nem mesmo pelas Companhias de Habitação (COABHs), 

sendo as faixas salariais abaixo de cinco salários mínimos insuficientemente atendidas. 

Apenas 50% a 60% correspondiam a essa faixa salarial e o restante a faixas de renda 

superiores (AZEVEDO e ANDRADE, 1982). 

A partir dessa conjuntura, o BNH passou a financiar e a buscar clientes da classe 

média e alta. Kowarick (1979, p. 85) assinala que, entre 1964 e 1977, o BNH financiou 

1.739.000 u.hs. para famílias com renda superior a doze salários mínimos, postura que levou 

o BNH, esgotada essa fatia do mercado, a investir em desenvolvimento urbano, 

principalmente em saneamento. Na mesma época, na década de 1970, o BNH, via criação do 

Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), voltava seus investimentos para o saneamento 

urbano e habitacional para a classe alta e média. Por isso, é possível afirmar que o 

PLANASA, segundo esse autor, significou a destruição dos órgãos municipais de saneamento 

e de suas políticas de subsídios e incorporou a urbanização como negócio de alta lucratividade 

para o setor privado. Para isso, foi necessário que as mudanças internas na política econômica 

brasileira estivessem associadas ao marco institucional e legal nas operações dos agentes 

financeiros, públicos e privados do sistema econômico global.  

Dessa forma, a centralização administrativa e pragmática controlava, desde 1964, a 

inflação nessa outra fase do endividamento externo ligado aos movimentos autônomos de 

capitais, segundo Tavares e Belluzzo (1980). A partir de uma escala mundial da política social 

econômica, as novas determinações nas formas de o capital se reproduzir reverberaram nas 

escalas nacional e local, ainda que sob as especificidades brasileiras. O plano de 

desenvolvimento econômico federal, sob uma perspectiva global no tratamento das questões 
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sociais na reestruturação capitalista, em meados de 1970 criava nova espacialidade no 

território a partir da divisão do trabalho (MOREIRA, 2012, p. 255).  

Em um momento de finalização do “milagre econômico” (década de 1970), no qual as 

grandes obras da construção pesada foram fomentadas pela orientação modernizadora, o BNH 

produziu determinados programas, por intermédio das COABHs, para financiamento de lotes, 

construção e melhoria de moradia, segundo Melo (1990). Mas isso se deveu também às 

políticas de financiamento do Banco Mundial, que, em 1974, passou a serem voltadas para 

áreas de assentamentos subnormais.  

Dentre esses programas, o Programa de Financiamento para a Construção, Ampliação 

e Melhorias (FICAN) era destinado a atender famílias de até cinco salários mínimos e para 

proprietários de terreno. O surgimento do FICAN levou ao Programa de Erradicação da Sub-

habitação (PROMORAR) em 1980, devido à pressão exercida pelos movimentos populares 

oriundos das favelas e que constituíam uma parcela significativa do eleitorado, principalmente 

na escolha direta dos governadores de estado (MELO, 1990, p. 131). Esse processo articulou-

se às raízes da urbanização via habitação e o “interesse social” tornou-se “escudo” para as 

realizações políticas e econômicas. Ainda, esse movimento define a linha geral de 

constituição na gênese da metrópole brasileira. 

Nesse sentido, se pode afirmar que o BNH não modificou sua linha de atuação, 

iniciada em 1964, mas fez valer suas prerrogativas para ampliar seus negócios voltados à 

urbanização. Essa extensão favorecia a urbanização de áreas voltadas para empreendimentos 

habitacionais de classes de maior poder aquisitivo. O BNH passou a financiar quase 

exclusivamente o produtor (BOLAFFI, 1982), um negócio lucrativo, pois, em 1974, o ativo 

do BNH era superior a trinta bilhões de cruzeiros e, de acordo com o relatório anual de 1971, 

tinha atendido apenas 24% do d.h.  

Essa atuação de pouca produtividade do BNH tem relação com a inadimplência dos 

mutuários de baixa renda e reduzia suas reservas financeiras, ao mesmo tempo em que o alto 

custo dos imóveis diminuía o consumo no mercado voltado para habitações de classe alta e 

média. Esses fatores fizeram com que o desemprego aumentasse, principalmente porque a 

política econômica adotada pelos militares centrava-se na dinamização da oferta e da geração 

do emprego pela escala dos programas habitacionais, e não pelo uso intensivo da força de 

trabalho em outros setores industriais.  

Desse modo, as questões urbanas foram sendo agregadas às grandes obras de 

infraestrutura no território, fatores ainda hoje observados nas metrópoles, para induzir o 

superávit primário. Reduzir o superávit primário é um mecanismo anticíclico típico de um 
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ciclo econômico de baixo crescimento e que objetiva o retorno de elevação nos índices do 

Produto Interno Bruto (PIB). A quebra do BNH, em 1986, resultou na falta de financiamento 

para o setor da construção civil e a política habitacional. O Conselho Monetário Nacional 

(instituído pela Resolução 1464 de 26 de fevereiro de 1988), ao restringir o acesso creditício 

das COHABs para controlar a dívida dos estados e municípios, reduziu a ação destes sobre a 

questão habitacional. A partir daí, a CEF, em adaptação às normas deste Conselho, deu início 

ao processo de transferência direta de recursos públicos para promotores e agentes privados 

(AZEVEDO; ANDRADE, 1982). Isso significou, no âmbito federal, o aprofundamento do 

setor habitacional nas perspectivas do mercado, pois a CEF agia segundo as normas 

institucionais de qualquer banco. 

É importante ressaltar que, como resultado dos movimentos sociais urbanos
99

 da 

década de 1970, o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) foi criado, em 1987, com o 

objetivo de propor uma agenda unificada para as cidades. Esse objetivo evidencia a 

importância do FNRU, que, no desenrolar político, “afastou-se das ações de confronto 

político, de autonomia [...] além de incorporar um discurso genérico do direito à cidade [...]” 

(MARICATO, 2011, p. 152-153). Outro marco significativo foi a instalação da Assembleia 

Nacional Constituinte, em 1987, que, em 1988, aprovou a Constituição Federal (CF).Contudo, 

a regulamentação dos capítulos 182 e 183 da CF só foi aprovada em 2001, sob a Lei Federal 

10.257/2001.  

No governo José Sarney Araújo Costa (1985-1989), a grave conjuntura política e 

econômica fez com que a questão habitacional permanecesse ainda muito articulada aos 

lobbies do setor imobiliário (MARICATO, 1987, p. 16). Evidente que as adequações às 

políticas de conteúdos neoliberais e a reestruturação econômica do capitalismo global 

passaram a definir com mais rigor os encaminhamentos e as práticas da política pública em 

sua totalidade. Nesse período, anterior à extinção do BNH, segundo Gonçalves (1997), foram 

aplicados apenas 3% dos recursos habitacionais para famílias de renda até três salários 

mínimos, sendo 60% alocados para faixas salariais acima de dez salários mínimos.  

No governo de Fernando Affonso Collor de Melo (1990-1994) ocorreram 

modificações na estrutura de gestão do FGTS, ao restabelecer a importância do Conselho 

Curador do FGTS (CCFGTS). Em 1990, tal Conselho aprovou as Resoluções sob números 

9/1990 e 25/1990, que estabeleceram diretrizes e critérios para a utilização dos recursos 

financeiros e parâmetros para o orçamento plurianual do FGTS – estendidos até 2005 
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 Esses movimentos lutavam contra a carestia, por melhores transportes coletivos, contra a ausência de creches, 

de unidades de saúde e por liberdades políticas (MARICATO, 2011). 
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(TRIANA FILHO, 2006)
100

. Em 1993, a CEF tornou-se gestora da política habitacional. Isso 

significou a introdução, na política habitacional, da priorização à demanda solvável, o que 

fundava as novas conexões, no Brasil, entre o mercado imobiliário e o capital financeiro.  

A criação dos Fundos de Investimentos Imobiliários
101

 (FII) transformou os bens 

imobiliários em títulos, como forma de obter recursos não do ativo em si, mas de uma 

extração de renda e lucro da propriedade. Nesse momento, por meio dos FIIs, as empresas 

reduziam seus encargos, uma vez que o patrimônio securitizado não sofria incidência do 

Imposto de Renda e, até 2005, se referiam aos investimentos de alto padrão (BOTELHO, 

2007).  

A possibilidade aberta pela entrada dos FIIs fez com que, na transição do governo 

Sarney para o então eleito presidente Collor o empresariado requeresse, em suas articulações 

políticas, o maior número possível de recursos do FGTS, uma especificidade analisada por 

Triana Filho (2006, p. 89) como ‘dezembrada’. Ocorre que os recursos para financiamento do 

FGTS obedecem a um orçamento anual de acordo com a Lei 8.036/1990, artigo 6
o
, inciso III. 

Antes mesmo de Collor de Melo assumir a presidência da República, em dezembro de 1989, 

uma excessiva “formalização de contratos de financiamento de montantes muito acima das 

disponibilidades do FGTS” (idem, p. 89) foram assinados. Teve-se como resultado o 

comprometimento dos recursos até 1995 e, com ele, a paralisação da indústria da construção 

civil. O fenômeno ‘dezembrada’ demonstra com clareza como a classe empresarial, 

principalmente aquela ligada à construção civil, já sabia de antemão da criação do CCFGTS e 

que este lhe criaria obstáculos na obtenção de recursos. Ademais, tampouco poderia atuar 

sobre os recursos concedidos antes de sua criação.  

Esse fato anunciou, de certa maneira, o desempenho do governo Collor com a política 

habitacional. Clientelista
102

, seu governo criou vários programas de financiamento, mas 

desvinculou a produção de u.hs. da provisão de saneamento, o controle na qualidade das 

habitações ficou aquém e as irresponsabilidades na gestão dos recursos públicos 

aprofundaram os problemas de financiamento da habitação social. Isso também ocorreu pela 
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 O CCFGTS dividiu os recursos por áreas de aplicação: a) habitação social, 60% dos recursos; saneamento, 

30%; infraestrutura urbana, 10%. Cada unidade da federação teria determinados critérios para poder acionar os 

recursos do FGTS. As taxas de juros para saneamento básico e infraestrutura passaram a ser diferenciadas 

segundo cada região. A exceção seria o DF, que, como a região Sudeste, teria juros maiores, segundo Triana 

Filho (2006), na faixa anual de 12%. 
101

 É constituído por cotas não resgatáveis, mas que podem ser negociadas na Bolsa de Valores ou no mercado 

ligado aos derivativos. 
102

 As formas e consequências que determinaram a saída de Fernando Collor do governo federal justificam essa 

adjetivação, uma vez que se tornou pública e notória a apropriação privada da coisa pública durante seu 

mandato.  
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suspensão dos recursos e pelo descumprimento das diretrizes do CCFGTS pelo já extinto 

Ministério da Ação Social – agente gestor do FGTS em substituição à CEF. Tal ação resultou 

no atraso e na elevação dos custos dos empreendimentos imobiliários, de acordo com Triana 

Filho (idem, p. 91-92).  

A paralisação, a degradação e o alto custo nos empreendimentos acarretaram a 

ocupação dos imóveis por sem-tetos e prejuízos financeiros para o FGTS. Esses problemas se 

estenderam até o governo presidencial de Itamar Augusto Cautiero Franco (1992-1994), que 

assumiu após o impeachment de Fernando Collor. Itamar Franco foi quem encomendou à FJP 

a quantificação do d.h., já no final de seu governo, como instrumento para a formulação da 

política habitacional, e adotou medidas de melhorias nas políticas públicas na área da 

habitação. Programas como Habitar-Brasil e Morar-Município, com a participação popular e 

dos governos locais, contribuíram e serviram de base para os programas sucedâneos. Ainda 

assim, a crise estrutural no sistema habitacional não pôde ser revertida. 

Em 1995, na presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), sob aspirações 

neoliberalistas, os financiamentos habitacionais e os saneamentos do FGTS foram retomados. 

A produção de grandes conjuntos habitacionais deixou de ser financiada, uma vez que exige 

um montante elevado de recursos e terrenos maiores. Passou-se, por meio do ‘Programa 

Cartas de Crédito’, com recursos do FGTS e do SBPE, ao financiamento direto ao mutuário 

ou às associações, ao financiamento de material de construção e à compra de imóveis usados 

(BONDUKI, 2008). A Carta de Crédito tinha como princípio fomentar a construção civil, o 

mercado imobiliário e os subsetores (material de construção e terciário) a ele articulados no 

âmbito da demanda. O governo não se responsabilizava pelos tipos de projetos, materiais 

utilizados, obras e encargos, tal como ocorreu na gestão do BNH. O setor privado recebia os 

recursos financeiros e tinha liberdade para utilizar qualquer padrão arquitetônico, por 

exemplo. Esse Programa funcionou como um mecanismo para que a incorporação imobiliária 

pudesse acessar o FGTS com juros menores que aqueles praticados pelo mercado. Segundo 

Maricato (2011, p. 61), esse período foi “um ensaio de produção de moradias de classe média 

que guardou semelhanças com o que viria acontecer após 2003”. 

Ao deixar ao jogo do mercado a questão habitacional e tornar a casa um simples 

produto, o governo federal aprofundou os problemas urbanos. O financiamento à 

autoconstrução de moradia, por exemplo, acarretou o aumento na moradia informal, tal como 

salientou Bonduki (2008). Por outro lado, as altas taxas de juros e as políticas de atração de 

capital internacional impossibilitaram o acesso ao crédito até mesmo para a classe média e 

potencializou o mercado dos imóveis usados, como analisa Cardoso e Aragão (2013, p. 23). 
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Não se pode prescindir que, sendo o FGTS composto pela contribuição de todos os 

empregados formais à distribuição desequilibrada de recursos, realiza, na prática, o 

financiamento pelos pobres da habitação para as classes de maior poder aquisitivo. Entre os 

anos de 1996 a 2002, apenas 5% do valor aplicado pelo FGTS foi utilizado por pessoas com 

rendimento de até três salários mínimos. Fernando Henrique Cardoso estendeu a utilização 

dos recursos do FGTS a faixas de renda superiores a dez salários mínimos. A população com 

renda até três salários mínimos foi inserida em programas de cunho assistencialista com baixa 

eficiência e sob a contingência da política econômica, ou seja, programas condicionados a 

programas de urbanização e com baixa produção de unidades habitacionais. A criação do 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), em 1997, comprova essa assertiva, pois trouxe aos 

investidores garantias e sustentabilidade financeira às operações contratadas, por ter em sua 

base o mecanismo de alienação fiduciária – o imóvel pode ser retomado em caso de 

inadimplência. Dessa maneira, produzir para a classe média havia se tornado uma atividade 

ainda mais atraente. 

O SFI captava recursos privados nos mercados de capitais. Semelhantemente ao 

modelo norte-americano, passou a utilizar instrumentos financeiros (Lei do SFI 9.514/1997) – 

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Cédula de 

Crédito Imobiliário (CCI) – para dinamizar o crédito imobiliário e o mercado secundário de 

hipotecas, para, assim, transformar a concessão de crédito imobiliário em investimento com 

segurança e liquidez. Contudo, a política monetária do governo federal dificultou a sua 

implantação, sem extingui-lo, mas permitindo criar um ambiente de negócios imobiliários no 

qual os agentes privados conduziam os financiamentos. O SFI passou, desse modo, a 

funcionar como um ambiente financeiro para todos os tipos de negócios imobiliários. Sem 

excluir o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o SFI, ao captar recursos no mercado 

secundário de títulos de créditos e recebíveis imobiliários, forneceu um sistema de crédito 

estruturado e necessário à concretização do mercado imobiliário.  

Em outros termos, trata-se da financeirização do crédito imobiliário. A política 

habitacional do governo de Fernando Henrique tornou-se, conforme Maricato (1998), uma 

questão financeira e de mercado, uma vez que os recursos do SBPE eram destinados a 

aplicações mais rentáveis, e não à habitação. As expensas do d.h., 78,84% dos recursos desse 

período foram destinados a famílias com renda superior a cinco salários mínimos e 8,47% 

para famílias com renda de até três salários mínimos. 

Nesse movimento, segundo orientações do Banco Mundial e da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV/Projetos, 2007), o provimento de habitação de interesse social passou a ocorrer 
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em correlação a uma expansão da economia de mercado. Salienta-se que não é precipitado 

associar a constituição de um mercado secundário de títulos imobiliários financiado pela 

poupança e pelo FGTS devido aos juros mais baixos, ao mesmo tempo em que se assegurou a 

entrada de outros agentes, por exemplo, de seguradoras e fundos de pensão, no mercado de 

crédito. Os fundos públicos financiados pelos mais pobres e pelos trabalhadores transfeririam 

ao privado não apenas os lucros, mas a “liquidez”. 

Para Bonduki (2008), essa situação em nada mudou a prática de privilégios anterior 

das políticas habitacionais no Brasil, embora, em 2001, o Estatuto das Cidades tenha sido 

criado. Obras de saneamento, investimentos em regularização fundiária e política urbana 

ficaram suspensas por causa das políticas macroeconômicas do governo Fernando Henrique, 

as quais direcionavam a atuação do setor da construção civil para o lucro imobiliário, e não da 

produção. Nesse processo, a terceirização do trabalho nos canteiros de obras delineou o 

aprofundamento na exploração do trabalho dos operários. Além das perdas salariais, a 

fragilização dos sindicatos e a dificuldade de aplicação da lei trabalhista definiram o trabalho 

precário. A reprodução do espaço passou a orientar o investimento empresarial e da política 

pública sobre os movimentos dos capitais na esfera fictícia. 

Em 2003, com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva à presidência da República, os 

programas do governo de Fernando Henrique Cardoso – muito pouco utilizados – tiveram 

continuidade, sendo reformulados com recursos até então operados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU/PR). Tais reformulações já 

delineavam as diferenças nas formas de governar. Lula desenvolveu “o papel forte do Estado 

e o subsídio à parte vulnerável da sociedade” (MARICATO, 2011, p. 39). Retomou-se a 

construção de 1.600 obras paradas relativas aos anos 2001 e 2002, além de ampliar recursos 

orçamentários da União para urbanização de favelas – Programa Habitar Brasil
103

, em 

parceria com o BID e para programas mais antigos, como Carta de Crédito (Individual e 

Associativo), Programa de Arrendamento Residencial (PAR)
104

, Programa Crédito Solidário e 

Programa de Subsídio à Habitação (PSH)
105

, esses últimos operados com recursos do 

Orçamento Geral da União (OGU). 
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 O programa “Habitar Brasil” inaugurou, no governo do presidente Fernando Henrique, outra fonte de 

recursos proveniente do Orçamento Geral da União (OGU). 
104

 A forma jurídica de financiamento do PAR também era nova. Criado em 1999, esse Programa, voltado para 

famílias entre três e seis salários mínimos, baseava-se no arrendamento da moradia, com possibilidade de 

compra pelas famílias beneficiadas. 
105

 O PSH, embora já abrangesse a concessão de subsídios para famílias de até três salários mínimos, foi 

reformulado no governo Lula. 
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O governo Lula, ao retomar esses programas, acatou os resultados e debates 

provenientes do Fórum Nacional da Reforma Urbana, e, a partir dele, criou-se o Sistema 

Nacional de Habitação, congregado por governo federal, estados e municípios, sob a direção 

do Ministério das Cidades. Ao criar o Ministério das Cidades
106

 como órgão planejador, 

formulador e gestor dos recursos destinados à habitação, ao saneamento, ao planejamento 

territorial e aos transportes urbanos, o governo federal congregou a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano. Importante evidenciar os esforços em tratar a habitação não mais 

como política setorial, relação nova que se revelou mais democrática, uma vez que sua gestão 

passou a ser feita por meio de conselhos formados pelos três âmbitos federativos: federal, 

estadual e municipal. Ainda assim, a política urbana não conseguiu se articular ao 

planejamento em geral e não apenas a habitação, mas o transporte público e saneamento 

continuaram, na prática, a serem políticas setoriais porque se realizam como parte do 

planejamento, e aí se inclui a participação popular. É a partir desse contexto que os governos 

passaram a se referir ao habitar como habitat, demonstrando sua preocupação e seus esforços 

em envolver o ambiente da cidade nas políticas públicas. Aqui nasce o outro signo: o habitat, 

uma imagem e uma ideologia. Quanto aos recursos, foi instituído o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), com o objetivo de concentrar recursos do FGTS para 

as classes de menos renda e do SBPE para a classe média. 

Contudo, a operadora dos recursos financeiros do FGTS, subordinada ao Ministério da 

Fazenda, a CEF, permaneceu, de acordo com Bonduki (2000), com o poder decisório sobre os 

financiamentos e acompanhamento dos empreendimentos. Ainda assim, segundo o governo 

federal, foi redefinida a distribuição dos recursos do FGTS para priorizar a faixa de renda de 

zero a cinco salários mínimos, pois 88,2% do d.h. relativo ao ano de 2000 aí se situava
107

.  

A criação do Ministério das Cidades, em 2003
108

, deu início ao processo de maior 

participação e controle social da política urbana no país. Coube a esse Ministério o caráter de 

gestão, coordenação e formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). 

A CEF, subordinada ao Ministério da Fazenda, permaneceu como executora das políticas 
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 Lei 10.683/2003, que incorporou a estrutura da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da 

Presidência da República e, a partir daí, as secretarias nacionais de Habitação, Saneamento Ambiental, 

Mobilidade e Transporte Urbano e Programas Urbanos. 
107

 Cadernos MCidades Habitação – 2004. Disponível em: http://www.cidades.gov.br. Acesso em: 23 jul. 13. 
108

 Pode-se afirmar que a criação desse Ministério foi resultado da coordenação, por Lula, do Instituto Cidadania 

– uma organização não governamental –, à época da implementação da política habitacional de Fernando 

Henrique. Os pressupostos desse Instituto, que elaborou o “Projeto Moradia”, eram a facilitação do acesso ao 

crédito habitacional às classes baixas e médias para ampliar o mercado formal de habitações para elas e 

contribuir, sem muitas despesas, para o Estado, com a dinamização da economia e a geração de empregos. Não 

excluía o mercado das políticas sociais (INSTITUTO DE CIDADANIA, 2002).  

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/4PoliticaNacionalHabitacao.pdf
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habitacionais. Para além, a condução do Ministério das Cidades por ministros não articulados 

à luta pela reforma urbana impediu mais avanços. Esse fato, para Bonduki (2008), bem como 

as restrições da área econômica do governo federal, repercutiram nos conteúdos do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que se tornou um fundo de investimento 

de constituição orçamentária. Maricato (2011, p. 51) salienta que “as forças neoliberais 

combinadas ao velho patrimonialismo reduziram o espaço da mudança pretendida” pela 

equipe inicial do Ministério das Cidades. 

Em 2004, a Política Nacional de Habitação (PNH), como resultado da PNDU, foi 

lançada para efetivar, em tese, o direito social à moradia sob uma organização administrativa, 

legal e jurídica do Sistema Nacional de Habitação (SNH), para congregar governo, mercado e 

agentes do setor habitacional (empresas, associações e cooperativas populares). O SHN se 

subdivide por meio de sistemas que variam quanto à fonte de recursos, de condição e formas 

de financiamento para articular a área de habitação de interesse social e o setor habitacional 

de mercado com o objetivo de contemplar todos os segmentos sociais, a saber: o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS)
109

, no qual as fontes de financiamentos 

são o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)
110

, gerido por um conselho 

gestor (CGSNFHIS), o FGTS
111

 e demais Fundos – Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR), Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)
112

 e OGU. O SNHIS busca integrar as 

políticas federais, estaduais e municipais, políticas ambientais, planejamento urbano e de 

inclusão social a partir de dois grandes eixos: urbanização de assentamentos precários e 

produção habitacional.  

A adesão ao FNHIS pelos estados, Distrito Federal e municípios está condicionada à 

constituição de um fundo e de um conselho gestor local de habitação de interesse social e à 

elaboração de um plano local de habitação de interesse social, enquanto o Sistema Nacional 

de Habitação de Mercado (SNHM) obtém recursos pelo Sistema Financeiro de Habitação 
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 Lei 11.124/2005, na qual o eixo norteador das atuações do governo federal é dado pelo Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab). 
110

 Lei Federal 11.124/2005. Seus recursos são oriundos do OGU e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Social, contribuições de pessoas físicas e jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais e 

internacionais e receitas realizadas com os recursos do FNHIS. 
111

 Em 2004, a Resolução n. 460, do Conselho Curador do FGTS, priorizou o atendimento a famílias de renda 

inferiores a três salários mínimos a partir de um novo modelo de concessão de subsídios, que considera a 

localização do município e seus respectivos custos de produção e aquisição de imóveis. 
112

 O FAR foi criado para o PAR com recursos onerosos de empréstimos junto ao FGTS e não onerosos 

provenientes de outros fundos públicos. Quanto ao FDS, sua fonte de recursos é a aquisição compulsória de 3% 

das cotas de sua emissão pelos Fundos de Aplicação Financeira e a aquisição voluntária de suas cotas por 

pessoas físicas e jurídicas. A data de sua criação é 1991. Disponível em: www.cidades.gov.br/secretarias-

nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes. Acesso em: 23 mar. 2011. 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes
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(SFH), pela Caderneta de Poupança e no Mercado de Capitais e visa às faixas de renda com 

mais poder aquisitivo. 

Nos conteúdos do Plano Nacional de Habitação (PlanHab) há a intencionalidade da 

moradia ser um direito universal. Nesse sentido, as pesquisas da FJP, as bases cartográficas 

dos assentamentos precários, os estudos sobre a demanda futura, a capacidade administrativa 

dos municípios brasileiros e o mercado imobiliário formal, ao lado de cursos de capacitação e 

financiamentos, contribuem para auxiliar a efetividade do objetivo maior – moradia. Dos 

programas que permaneceram do governo Fernando Henrique ao governo Lula
113

, embora se 

tenha mantido e reforçado a habitação para as faixas inferiores a três salários mínimos, o 

vínculo entre a faixa de renda acima dela com as empresas privadas de construção civil 

permitiu o acesso aos recursos do FGTS. Continuam as brechas pela segmentação das fontes 

de recursos que permitem o acesso do mercado imobiliário à produção de u.hs. destinadas às 

faixas superiores a três salários mínimos. Frisa-se um produto. 

Embora no corpo propositivo da atual política habitacional do governo federal haja um 

direcionamento para desenvolver de maneira conjunta a política habitacional, a fundiária, a de 

saneamento e a de planejamento territorial
114

, ela não avança no sentido de ruptura com os 

planejamentos do passado articulados ao crescimento econômico sobre a igualdade social. Tal 

continuísmo perpetua a diacronia entre espacialidade e territorialidade, tendo como resultado 

um território sob a ordem mercantil mundial. 

Não é uma política de reação à produção sob a matriz financeira na organização da 

riqueza no mundo, mas uma adequação à nova racionalidade na institucionalização das 

políticas públicas. Se, por um lado, a lógica mercantil continua a conduzir a prática na 

realização da moradia como direito, não se pode discordar que ocorreu uma inflexão 

substancial no reconhecimento desse direito e de sua consecução. Há pelo menos um esforço 

político de contribuir para ampliar as chances de enfrentamento às contingências 

determinadas pelo capitalismo, porém, não nos moldes do welfarestate, condição impossível 

na atual etapa capitalista, mas sim como um modelo específico, que possui limites por estar 

inserido no processo de acumulação de riqueza na produção imobiliária, que levou à intensa 

produção habitacional e urbana nos anos seguintes. 
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 São eles: Pró-Moradia (1994), Carta de Crédito Individual e Associativo (1995), Apoio à Produção (1998), 

Programa de Arrendamento Residencial (1999), Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (2002), 

Programa Crédito Solidário (2004), Programa da Ação Provisão Habitacional de Interesse Social (2007) e Apoio 

à Produção Social da Moradia (2008). 
114

 Documento da Secretaria Nacional de Habitação (2004, p.08). 
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O peso significativo das referências neoliberais presentes no próprio Estatuto da 

Cidade na lógica competitiva, da promoção do consumo e do consumo-produção do espaço 

urbano não permite outra leitura, não restando dúvidas sobre a não resolução da contradição 

entre a participação social e a primazia de agentes privados no planejamento, na produção e 

no direcionamento da política pública urbana, muito menos na parceria público-privada. Esta 

parece situar-se em uma perspectiva de articulação entre a área de habitação de interesse 

social e o setor habitacional de mercado. A estratégia do governo Lula baseou-se na 

ampliação do crédito para financiamento habitacional ao dotar de mais recursos o FGTS, 

medida que favoreceu a construção de moradias populares e para a classe média, por 

incentivar os bancos a operarem com recursos privados, captados nas cadernetas de poupança, 

para atender a esse segmento.  

No segundo mandato, o governo Lula praticamente dobrou os recursos do FGTS. Ao 

editar a Resolução 460
115

, de 14 de dezembro de 2004, e a Medida Provisória 252
116

, de 15 de 

junho de 2005, favoreceu o setor imobiliário e as pessoas de menos renda devido à redução 

nos custos do financiamento. Com isso, segundo Cardoso e Aragão (2013, p. 30), foi possível 

ampliar o acesso ao financiamento para as faixas de renda menores, sem economicamente 

comprometer o FGTS, pois tais recursos passaram a ser utilizados a “fundo perdido”, cuja 

origem é proveniente de aplicações financeiras, a partir de um diferencial entre as taxas de 

juros praticadas pelo mercado e as taxas pagas às remunerações das contas vinculadas ao 

Fundo. Entretanto, não se pode negar a instrumentalização do crédito habitacional na 

construção de um ambiente institucional para a acumulação de capital pelo setor privado.  

No âmbito nacional, ainda em 2006, a Resolução 518, do Conselho Curador do FGTS, 

determinou que 50% dos recursos fossem aplicados na aquisição de imóveis novos, com 

vistas à criação de novos postos de trabalho. Essa Resolução contribuiu para o boom 

imobiliário de 2007/2008, que levou o orçamento de 2008 a ser 8,5 vezes maior em 

comparação ao de 1995, segundo o Relatório do Plano Nacional de Habitação publicado pelo 

Ministério das Cidades. Entretanto, os programas públicos de habitação social dependem de 

uma série de fatores, tais como escolha de terrenos públicos, enquadramento nas normas do 
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 A Resolução 460 estabelece diretrizes para a aplicação de recursos e elaboração das propostas orçamentárias 

para o FGTS referente ao período compreendido entre 2005-2008, permitindo a redução dos financiamentos com 

recursos do fundo. 
116

 MP 252 – conhecida como MP do Bem – em especial o Capítulo VIII, artigos 35 a 37, trata das isenções e 

reduções à base de cálculo do ganho de capital apurado pelas pessoas físicas na alienação de bens e direitos. 

Trata-se da dispensa fiscal e redução do ganho apurado na alienação de imóveis, que dinamizou o mercado de 

imóveis novos e ampliou o mercado de imóveis usados.  
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governo federal, aprovações urbanísticas, entre outros, que terminam por torná-lo um 

processo moroso em face das negociações feitas diretamente entre banco e o consumidor.  

Nesse contexto, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, 

ao fomentar o desenvolvimento econômico, o aumento na oferta de empregos e de melhorias 

nas condições de vida por meio do incentivo à iniciativa privada e ao aumento dos 

investimentos públicos no território, evidencia um esforço por integrar políticas no interior da 

questão urbana por meio de infraestruturas, logística e energia. É também, por isso, uma 

determinada regulação e integração das contradições e dos conflitos inerentes ao capitalismo, 

que, ao dotar com mais aportes a produção de habitação, permite a apropriação privada do 

excedente econômico (HARVEY, 2005, p. 171). No momento presente, no DF, quatro 

empreendimentos estão sendo desenvolvidos com os recursos do PAC, a saber: na Estrutural 

(RA SCIA) serão construídas 586 u.hs.; na QNR de 2 a 5, em Ceilândia, 15.544 u.hs.; no Sol 

Nascente 235 u.h.; no DNOCS (RA Sobradinho) 432 u.hs. Essa região é a que possui o maior 

número de aglomerados subnormais –, e em Varjão 152 u.hs. (no Capítulo 3, o Mapa 5 

permite visualizar os aglomerados subnormais no Distrito Federal). 

Em 2009, em decorrência da retração econômica e do aumento nos custos da 

construção civil e em serviços, o governo federal reduziu a contrapartida dos municípios e 

ampliou o limite de crédito aos entes federados
117

. A Lei Federal n.
 
11.977

118
, “Minha Casa, 

Minha Vida”, lançou o PMCMV (Medida Provisória 459, de 7 de julho de 2009), que surgiu, 

nesse momento, como um socorro à economia. De acordo com Maricato (2011), o PMCMV 

foi uma parceria entre governo federal e onze empresas promotoras de moradias. Isso 

imprimiu ao Programa uma orientação política direcionada à quantidade de u.hs., e não às 

condições de vida, assumido pelo governo federal como medidas anticíclicas (MCidades, 
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 Conselho Monetário Nacional, a Resolução n. 3.438 ampliou a capacidade de endividamento de estados e 

municípios ao estabelecer limite específico (R$ 4 bilhões) na contratação de operações de crédito voltadas ao 

atendimento habitacional de população de baixa renda, o que não ocorria há cerca de uma década (Ministério das 

Cidades, 2010). 
118

 Essa Lei dispõe sobre o “Programa Minha Casa, Minha Vida”, cujo objetivo é a criação de mecanismos de 

incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais por famílias com renda mensal de até dez 

salários mínimos, em consonância às políticas estaduais e municipais. Os recursos são provenientes do FAR 

(limite de quatorze bilhões de reais) e do FDS (limite de quinhentos milhões de reais), autorização para a União 

repassar subvenção econômica aos municípios com população de até cinquenta mil habitantes no montante de 

até um bilhão de reais para atendimento às famílias com renda familiar mensal de até três salários mínimos por 

meio de instituições e agentes financeiros do SFH autorizados pelo Banco Central, autorização para a União 

participar do FGHab com limite de dois bilhões de reais para garantir o pagamento da prestação mensal aos 

agentes financeiros da habitação. Para o financiamento de infraestrutura em projetos de habitação popular, a 

União autorizou subvenção econômica ao BNDES. Também dispõe sobre regularização fundiária em 

assentamentos urbanos. 
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2010, p. 50), com insumos oriundos do PlanHab
119

 na ordem de 34 bilhões de reais
120

, com 

uma previsão de construção de um milhão de u.hs.
121

. 

Cardoso e Aragão (2013, p. 30) reconhecem isso como um avanço para os 

movimentos sociais no campo autogestionário. Entretanto, e ainda que fora dos propósitos 

desta Tese, é necessário pensar o que está em jogo para os movimentos sociais na execução da 

política habitacional. De confrontos políticos passa-se à cooperação com o Estado e, também, 

com setores e agentes aos quais antes se opunham proprietários de terra, especuladores, 

incorporadores, entre outros. O resultado disso seria uma retração no poder de ação e 

desmobilização dos movimentos em seu sentido libertário.  

Os mecanismos de viabilidade do PMCMV situam-se no subsídio para famílias de 

menos renda, taxas de juros atrativas e garantia de pagamento – chamado de Fundo 

Garantidor (FGHAB). O FGHAB, para aquisições de imóveis na faixa de renda acima de 

R$1.600,00, oferece cobertura das prestações por um período de 36 meses– em caso de perda 

do emprego ou perda de renda pelo adquirente. Tanto o FGHAB quanto outras taxas, como 

seguros, por exemplo, tem seus valores inseridos nas prestações mensais. Dessa maneira, ao 

diminuir os riscos de insolvência para os bancos e empresas envolvidas, o governo ampliou o 

consumo e a produção formal de habitação. Há, ainda, outras medidas de fomento, tais como 

menores valores para: seguros de morte, invalidez permanente, danos físicos ao imóvel, 

custos e prazos cartoriais. É possível contar com a redução da alíquota na receita mensal das 

incorporadoras optantes do RET; com linhas de financiamento para infraestrutura e 

modernização da cadeia produtiva; parâmetros para o uso de material sustentável; maior 

rapidez no licenciamento ambiental; regularização de assentamentos e titulação dos 

ocupantes, que favoreceram canais de financiamento público ao setor privado e evidenciaram 

as estratégias para os capitais reporem sua acumulação. A CEF define, na prática, a política de 

financiamento urbano, quando deveria ser a instrumentalização da política urbana. 

Essa perspectiva social, econômica e política nas condições da habitação no Brasil, na 

qual ainda é muito forte o predomínio da coabitação familiar, continua presente em todos os 

estados brasileiros. Segundo a FJP (2001), a característica dessa demanda habitacional possui 

mais dois elementos problematizantes: o ônus excessivo com aluguel/custo excessivo dos 

imóveis e moradias inadequadas. Cabe ressaltar que a coabitação familiar, para o IPEA 

                                                           
119

 Lei 11.124/2005. O PlanHab estruturou o SNHIS. 
120

 Composto por 25,5 bilhões de reais provenientes do Orçamento Geral da União (OGU), 7,5 bilhões do FGTS 

e um bilhão do BNDES. 
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 Ver detalhamento do PMCMV no Apêndice 4. 
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(2012a, p. 3), é o fator individual que mais contribui para o déficit habitacional e corresponde 

a 2,2 milhões de domicílios, sendo 87% localizados em áreas urbanas.  

As condições vigentes do mercado imobiliário atual, portanto, apontam para o déficit 

habitacional estimado pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD, 2009) e 

assumido nas análises do IPEA, em 2012, na casa de 5.546 milhões de domicílios, com base 

em pesquisas da FJP (2011). Isso mostra que o PMCMV é um programa de dinamização 

econômica e de geração de emprego, que deixa o desenvolvimento urbano aquém; 

desenvolvimento no sentido de universalidade à cidade, que passa pela criação de uma 

política desenvolvida a partir do déficit urbano. Significa pensar que as pessoas, em que pese 

o subsídio para a obtenção de uma casa, preferem viver em coabitação a estarem na cidade. 

A classificação de zero a três salários é prioridade na atual política habitacional e 

permite, em tese, que todos possam ter sua própria casa, embora os dados apresentados 

anteriormente apontem que a coabitação familiar ainda constitui a metade dessa demanda. 

Como demonstrado no subitem 2.2 desta Tese, não basta ter o quantitativo dessa demanda. A 

política habitacional ainda necessita realizar uma reflexão mais acurada a respeito do déficit 

habitacional para aproximar-se da essência do vivido e compreender a forma de produção e 

consumo como fatores da desigualdade social. Ao se buscar o entendimento de como as 

relações político-econômicas feitas a partir das sociais são reproduzidas é possível verificar as 

políticas públicas potencializadas a partir de recursos e fatores de produção, que significam 

crédito, matéria-prima e seres humanos para o trabalho. Os elementos que constituem o 

processo de acumulação do capital precisam ser considerados a partir da construção de u.hs. 

fora da cidade, sem deixar de mencionar que esta é a forma da separação no urbano, feita do 

movimento que reproduz o espaço na metrópole e encaminha suas transformações. Estas, com 

o pretexto de eliminarem precariedades, apenas as trocam de lugar. Público e privado se 

condicionam para extrair ao máximo a força produtiva do urbano, mas, sobejamente, 

retrocedem nas relações sociopolíticas. 

 

 

2.5 NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO A POLÍTICA HABITACIONAL NO 

DISTRITO FEDERAL 

 

 

No DF, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) se constituía pelas seguintes 

instituições: COHAB; Sociedade de Habitações de Interesse Social Limitado (SHIS), 
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responsável pela urbanização das áreas construídas, ajuda técnica e financeira para ampliação 

e melhoria de unidades residenciais, seleção de famílias, cobrança e transferência dominial; 

cinco cooperativas habitacionais; e dezesseis entidades que funcionavam como agentes 

iniciadores do mercado de hipotecas
122

, segundo a CODEPLAN (1970). Tratava-se dos 

mesmos moldes de atuação do BNH no país. Nesse sentido, na Capital Federal não foi 

diferente, mas com a especificidade do vigor da produção anual da oferta habitacional, 

voltada às classes de mais poder aquisitivo, em meio à escassez de habitações populares e da 

dispersão da população em busca de moradia. 

Em meados de 1960, o DF já contava com oito núcleos urbanos bem definidos, com 

quase trezentos mil habitantes. A produção habitacional da esfera pública destinava-se aos 

servidores do GDF, aos funcionários públicos federais e ao público em geral, com 16.162 

unidades habitacionais vendidas e 1.807 alugadas apenas aos servidores públicos, no período 

compreendido entre 1966 e 1969. Nos documentos oficiais nenhuma referência de construção 

habitacional é feita à classe menos favorecida. O Setor de Habitação do Distrito Federal 

passou a ter uma participação mais incisiva a partir de 1966, pois desde 1964 o governo 

militar passou a tratar a questão habitacional como estímulo à criação de emprego. Dessa 

maneira, a problemática urbana foi separada da habitação, mas inserida e tratada no contexto 

das infraestruturas urbanas necessárias ao estabelecimento da capital federal. Cabe ressaltar 

que outros órgãos interferiram na produção habitacional, tais como os Institutos de 

Previdência, no âmbito da Coordenação do Desenvolvimento de Brasília (CODEBRÁS), 

Ministérios, entidades do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e SBPE, subordinados ao 

BNH, principal fonte de financiamentos. 

Sob essas condições, em 1969, 905 unidades comerciais na Asa Norte eram utilizadas 

como residências, semelhantemente à Asa Sul, onde a mesma situação ocorria em 95 prédios, 

constatações que demonstram o não cumprimento do projeto urbanístico de Lúcio Costa, pois 

áreas residenciais e comerciais deveriam ter usos diferenciados, mas demonstram também o 

crescente d.h. Os órgãos administrativos do DF calculavam ser necessária a construção de 

59.333 unidades habitacionais para atender à demanda de todo o Distrito Federal, estimativa 

que não levava em conta a classe de baixa renda, conforme pode ser inferido no alto preço da 

oferta de imóveis. 
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 “São pessoas físicas ou jurídicas, integrantes ou não do sistema, credores iniciais dos créditos hipotecários a 

serem adquiridos pelo BNH; nesse tipo de operação, os recursos do BNH são repassados através de bancos da 

rede particular ou de Sociedades de Crédito Imobiliário” (BNH, 1968, p. 253). 
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Essa situação de morar onde era possível não ocorreu apenas no Plano Piloto. Em 

Taguatinga, o total de prédios comerciais-residenciais equivalia a 1.051; em Sobradinho, 184; 

no Gama, 160; no Núcleo Bandeirante, 341; Grandes Invasões, 914. Em todo o Distrito 

Federal significou um total de 5.648 unidades construídas, utilizadas para uso misto, em um 

universo de 40.185 prédios residenciais e 40.165 ‘prédios provisórios’. Estes últimos eram 

assim considerados devido à construção precária, feita com materiais diversos, como madeira, 

papelão, zinco, pau-a-pique, entre outros (CODEPLAN, 1970, p. 133-142).  

Segundo Paviani (1985, p. 51), em 1970 a periferia da cidade planejada, Plano Piloto, 

já abrigava 66% da população, como espaço de produção da força de trabalho e de reserva de 

mão de obra. Em 1973, de acordo com este autor, na periferia do Plano Piloto já havia 570 mil 

pessoas, antes mesmo da área central de Brasília estar concluída. As projeções 

governamentais para a provisão de moradias, de acordo com crescimento demográfico, para 

1975, eram de apenas 110.405 unidades (CODEPLAN, 1970, p. 161). A SHIS, sob as normas 

do BNH, construiu apenas 17.192 habitações sociais, acrescidas, até 1978, de 48.760 u.hs. nas 

cidades-satélites para famílias com renda entre três a cinco salários mínimos, em sua maioria 

destinadas aos médios e baixos escalões do funcionalismo público. 

Para o governo, a oferta de moradia estava sendo “colocada à disposição da 

população” (CODEPLAN, 1970, p. 20). Contudo, “a inércia ou o comodismo levam 

numerosas pessoas a esperar que o Poder Público lhes dê a solução para o problema” (idem, 

p. 171). O discurso institucional é claro ao demonstrar a sua indiferença tanto em relação à 

renda da população, que a impedia de ter acesso aos imóveis; quanto em desqualificar a classe 

de menos renda para encobrir a expoliação que ele mesmo engendrava.  

A condenação governista era acompanhada da demonstração de que o governo 

conhecia a realidade. Em sua análise ‘técnica’, reconhecia que as necessidades de habitação 

na Capital eram problema de todas as categorias de renda, bem como admitia a precariedade 

nas condições de moradia da população removida do Plano Piloto para os núcleos 

residenciais. Esses núcleos, construídos como “cidades-leito” (CODEPLAN, 1970, p. 179) – 

adjetivo que transmite a sensação de Brasília ser de todos – foram criados apenas para não 

“congestionar” o Plano Piloto devido ao número sempre crescente da população migrante. Os 

problemas se originaram da ampliação dos “deslocamentos de trabalhadores atraídos pelas 

oportunidades oferecidas com a edificação da Nova Capital” (idem, p. 172). A culpabilidade 

moral
123

 revestia a técnica governista para os migrantes e, ao mesmo tempo, isso justificava a 
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 O regime militar instituía a sua moral. Considera-se que a simples existência da moral não significa a 

presença de uma ética. 
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remoção para lugares nos quais os moradores viviam sem água, sem luz e esgoto (GOUVÊA, 

1996, p. 232), pois as pessoas, naqueles locais, continuavam a viver como antes. O raciocínio 

aparece no detalhe da seguinte citação: 

 

a defesa sanitária do Lago do Paranoá e a proteção da paisagística do Plano 

Piloto que trouxeram à tona a necessidade de devolver às destinações 

previstas pelo plano urbanístico as áreas invadidas ou indevidamente 

ocupadas por barracos isolados ou conjuntos de moradias estranhas ao 

urbanismo oficial. 

 

O “urbanismo oficial” produzia o espaço como uma forma consensual e socialmente 

construída, todavia, sob coerções, constrangimentos e violência. A segregação 

institucionalizada se legitimava para fazer valer o planejamento urbanístico do Plano Piloto. 

Entretanto, o ordenamento do território no DF, na formação de sua espacialidade, se fazia 

para a concertação e viabilização de interesses da acumulação e da manutenção do poder 

ditatorial. O discurso justificava, pelo outro – a classe de menos renda –, suas ações na própria 

imobilidade do corpo social. 

Evidencia, ademais, uma análise que, embora tenha considerado as condições de 

reprodução da força de trabalho, não atribuía à sua expropriação as péssimas condições de 

vida. Atribuía, contudo, os parcos rendimentos ao baixo índice de produtividade da mão de 

obra não qualificada, cujas 61 mil famílias, em 1968 (GOUVÊA, 1996, p. 179) recebiam 

menos que três salários mínimos e dezesseis mil famílias menos que um salário mínimo
124

. Se 

não fossem tão absurdas tais conclusões do malfadado diagnóstico, seria possível afirmar que 

ele realiza a dialética na qual as afirmativas se negam e alcançam a síntese do entendimento 

de moradia, ao considerar que  

 

a casa, em sua expressão física e segundo as exigências técnicas, não é a 

maior preocupação do favelado. Na sua escala de preferências a satisfação 

de muitas outras necessidades tem maior prioridade. Ter acesso ao mercado 

de trabalho e dispor de serviço de saúde, saneamento, educação, transporte, 

energia, abastecimento, organização social em que possa se integrar, 

diversões e segurança de permanência no local onde mora são aspirações 

anteriores ao desejo de possuir uma casa convencional. (idem, p. 178) 
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 O salário mínimo, em 1968, era de NC$ 129,60, equivalente a R$ 171,73, a partir do coeficiente do ano. 

Como o salário mínimo, no período, ainda era regional, considera-se aqui o maior valor vigente no país. 
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Analisando tal afirmativa, pode-se dizer que o Estado
125

 reconhecia que as pessoas não 

desejavam apenas uma habitação, fosse ela ‘convencional’ ou ‘exótica’, desejavam casa e 

vida
126

. Entretanto, a prática estatal era outra, redundando na produção do espaço concebido 

como um ‘não idêntico’, um espaço não para o conjunto da sociedade, uma vez construída a 

impossibilidade do uso segundo a classe social. Os dados da Tabela 5 retratam a 

impossibilidade de a grande maioria das pessoas adquirir uma casa própria à custa de seus 

rendimentos. A Tabela congrega área e custo de unidades habitacionais no período 

compreendido entre 1966 e 1968, para o Distrito Federal, segundo os órgãos financiadores do 

poder público, a saber, DF, Banco do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) e Fundação da Universidade de Brasília (FUB), responsáveis por parte 

das construções residenciais. Naquele momento, a atividade da esfera pública predominava, 

restando à iniciativa privada uma participação mínima, fazendo-se mais presente a partir de 

1968, com 18,6%. De 1968 a 1969, a iniciativa privada vendeu 18.229 habitações, sendo 

10.529 unidades a servidores públicos e 7.700 ao público em geral, tendo alugado 1.855 delas 

a servidores públicos, segundo a Codeplan (1970, p. 32).  

 

Tabela 5: Distrito Federal – oferta de habitação, área média/custo. 

  Custo médio     

(m
2
) * # Área média da residência m

2
 Custo médio da residência*# 

BB, 

BNDE, 

FUB 

DF BB, BNDE, 

FUB 

DF BB, BNDE, 

FUB 

DF 

1966 _   

196* 

apto casa geral apto geral casa Apto casa apto casa geral 

_ _ _ 95.28 23.79 45.28 _ _ 19.075* 4.529* 8.902* 

#259.725 #25.276 #6.001 #11.820 

1967 _ 208* _ _ _ 126.79 66,4 101.49     28.598* 10.893* 21.181* 

#275.627             _ _ #37.896 #14.434 #28.067 

1968 663* 238* _ _ 93.84 120.17 49.12 92.06 62.282* _ 30.935* 8.132* 21.913* 

#878.56 #315.381 #82.531 #40.992 #10.775 #29.037 

1969 _ 268* _ _ _ 145.12 57.51 106.66 _ _ 45.451* 7.068* 28.605* 

#355.135 #60.228 #9.366 #37.905 

*Em NC$ 1,00, de 1968 (cruzeiro novo). 

# Em R$ 1,00  ≈ dólar americano $ 0,5464. 

Fonte: Codeplan, 1970. 

Org.: VEIRA, R. V. (índice de correção janeiro de 1968 = 1,3251313384). (2012). 

 

A justificativa do governo para a diferença entre o tamanho e os preços dos 

apartamentos construídos no Plano Piloto em relação às casas nas cidades-satélites, onde o 

excesso de moradores por unidade habitacional era uma constante (GONZALES, 1985, p. 

85), não estava ausente da perspectiva de classe. Para a CODEPLAN (1970, p. 48), os 
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 Apenas na década de 1990 o DF passou a ter eleições para governador, por isso, quando usada a palavra 

Estado, com letra maiúscula, refere-se ao governo federal. 
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 Já condizentes, desse modo, com as perspectivas da reforma urbana do presente. 
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apartamentos eram dotados de áreas maiores devido aos níveis de renda dos funcionários 

administrativos do DF, relacionados ao custo elevado das habitações populares e ao preço 

mínimo de cada unidade. Depreende-se, assim, que essas unidades deveriam sustentar a 

extração de mais-valia, pois o BNH captava recursos da poupança e do FGTS para repassar à 

construção civil e à promoção imobiliária. Assim, os requisitos da acumulação precisavam ser 

atendidos. Daí porque Villaça (1986, p. 70-71) conclui que o BNH representou os termos de 

inserção do capitalismo financeiro monopolista de Estado no Brasil.  

Em 1972, a preocupação com a ocupação de áreas públicas para moradia, na esteira do 

crescimento populacional, fez com que a CODEPLAN (1970, p. 11) realizasse análises para a 

ocupação urbana. Eram consideradas três alternativas: (i) elevar a concentração habitacional 

em áreas urbanas não ocupadas e liberar gabaritos de edificação; (ii) criar novos loteamentos 

em núcleos urbanos já existentes; e (iii) criar novas cidades-satélites. Tais considerações são 

interessantes para que se possa analisar o modo no qual cada parte do DF foi sendo pensada, 

via planejamento, utilizando o projeto urbanístico de Lúcio Costa para a cidade de Brasília.  

O empenho governista em garantir a valorização dos terrenos no Plano Piloto, em 

manter sua legitimidade e controle do território do DF tornou a política habitacional uma 

simples questão de oferecer lotes. Em segundo plano ficavam os custos com a implantação de 

serviços públicos, uma vez que a oferta de loteamentos distantes já se constituía uma 

estratégia de valorização imobiliária futura. O DF, ao ofertar os loteamentos distantes uns dos 

outros, terminava por impulsionar a especulação – como já demonstrado pela farta 

bibliografia sobre a cidade de Brasília. Salienta-se que não apenas os baixos rendimentos da 

classe operária provocam, ainda hoje, e naquele período não foi diferente, o aparecimento dos 

loteamentos clandestinos, pois as taxas para cumprir as exigências da legislação aumentam o 

preço dos lotes legalizados, mesmo em condições de precariedade.  

No quadro da reprodução ampliada das condições de valorização do espaço urbano e 

do capital, o domínio dos terrenos pelo Estado no DF favorecia, de certa maneira, o período 

de rotação do capital, ao proporcionar uma base fundiária maior para a produção. Ao mesmo 

tempo, pela venda de terrenos valorizados e em locais estratégicos, o Estado poderia obter os 

sobrelucros provenientes da renda da terra, que surge pela impossibilidade de reproduzir esse 

bem. O território do DF, por si não reproduzível, fornece essa renda. Além disso, na medida 

em que o território era urbanizado, engendrava o capital acumulado
127

, independente dos 
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 Capital acumulado compreende a configuração espacial de múltiplas atividades capitalistas consumidoras de 

força de trabalho, de produtos intermediários, de serviços públicos e privados, das infraestruturas produzidas e 

mantidas pelo Estado. 
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capitais individuais. O poder regulador e de proprietário, exercido pelo Estado, mantinha o 

preço das habitações acima do preço médio de produção para as empresas, configurado 

sobrelucro de localização, em um contexto no qual a matéria-prima – os terrenos – são partes 

do capital constante circulante da indústria imobiliária (LEFÈVRE, 1982, p. 97). Nesse 

sentido, a habitação aparecia como um fomento à economia e à própria solvência do Estado, 

como defendido, nos anos 1970, pelo governo militar, que considerava “a habitação como 

meio para gerar empregos e, gerando empregos, modificar a distribuição de renda de maneira 

que, cada vez mais, essa gente tenha melhor renda e acesso à habitação, cada vez mais barata 

e melhor” (TRINDADE, 1971, p. 148). 

Sob o papel, instituído a Brasília, de capital político-administrativa do Brasil, o Plano 

Estrutural de Organização Territorial do Distrito Federal (PEOT), de 1978, deu início ao 

planejamento de ocupação do solo no DF. O PEOT, sob a diretriz do Programa Especial da 

Região Geoeconômica de Brasília (PERGEB), estava, assim, submetido e articulado ao II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), de 1974, sob o regime ditatorial do general 

Ernesto Geisel, no favorecimento da acumulação por meio do processo de urbanização. 

Ironicamente, o governo, na transição das décadas de 1970 e 1980, imputava à oferta de 

moradias a causa da intensa migração para a cidade de Brasília, efetuando a suspensão da 

construção da habitação social. Evidente que os sinais de esgotamento do BNH e os 

problemas urbanos – aumento nos preços dos aluguéis, favelização, coabitação familiar e 

ocupação pauperizada das áreas limítrofes do DF – estavam por trás dessa prerrogativa, além 

de se configurar como uma justificativa dos militares à classe média. 

O PEOT, instituído pelo Decreto n. 4.049, aprovado em 1977, direcionava a 

dinamização urbana em direção a Taguatinga, sítio onde hoje se localizam Águas Claras e 

Samambaia, Gama e a fronteira sul do DF. Na sequência, o Plano de Ocupação Territorial 

(POT) do DF, de 1985, embora não tenha sido homologado, consolidou a expansão urbana 

contida no PEOT, ademais de estruturar e subsidiar os demais planos que se seguiram. Ambos 

congregavam uma organização a partir de macrozoneamentos, que abrangiam zonas rurais, 

urbanas, de urbanização prioritária (destinadas a novos loteamentos urbanos), de ocupação 

restrita (áreas ainda não desapropriadas e sujeitas a pressões urbanas) e de interesse 

ambiental. 

As críticas de favorecimentos e privilégios feitas ao BNH forneceram, de certa 

maneira, ao governo do DF de José Aparecido (1985-1988), o respaldo social de tratar a 

questão habitacional como de “limpeza” do território, paradoxalmente, em um momento de 

redemocratização do país. Evidente que a falta de uma estruturação federal para a política 
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habitacional, em um processo de municipalização das políticas, sem articulação com os 

demais entes federativos nesse período, contribuíram para essas ações do governo de 

Aparecido. Seu governo criou o programa “Retorno com Dignidade”, que pagava a passagem 

do migrante de volta para seu estado de origem, e o programa “Entorno com Dignidade”, que 

transferia famílias do território do DF para Brasilinha, em Goiás – nada mais que reaplicações 

das antigas práticas desenvolvidas durante todo o período da construção da cidade.  

As áreas ocupadas por essas pessoas foram adicionadas aos planos de ordenamento 

territorial desenvolvidos para o DF como parte da “fragmentação do espaço concebido de 

forma homogênea, definido pela concepção política e urbanística do Plano Piloto” (PENNA, 

2003, p. 61), tanto é que o plano “Brasília Revisitada 1985/87”, Decreto n. 10.829/1987, foi 

uma ampliação do Relatório de Lucio Costa, “Brasília 57-85: do plano piloto ao Plano Piloto” 

e previa a criação de seis novas áreas habitacionais na Bacia do Paranoá. Inseria-se uma 

‘novidade’ nos planos até então desenvolvidos, pois se buscava adensar a ocupação na Bacia 

do Paranoá. Os planos para a construção dos Setores Habitacionais Sudoeste, Noroeste e 

Taquari surgem nesse momento, sendo setores desenvolvidos para classe média e classe alta, 

embora o d.h. continuasse mais alto nas classes de menos renda. Apenas não foram efetivados 

nesse período devido à grave crise econômica no país que, na extinção do BNH, em 1986, 

restringiu o crédito, devido a alta na taxa de juros, ao setor empresarial e empréstimos aos 

consumidores, mas asseguraram as valorizações futuras para estas áreas. 

Para as classes de menos renda restava o programa de distribuição de pequenos lotes 

em assentamentos urbanos, quase sem nenhuma infraestrutura, que, na verdade, serviam como 

frente de produção de espaço urbano, como analisado por Penna (2003, p. 58). Entretanto, as 

demais áreas sugeridas por Lúcio Costa ainda hoje não foram construídas, como as pequenas 

quadras na Vila Planalto
128

. O DF, na década de 1980, já contava com mais de um milhão de 

habitantes, sendo 78,5% da população residente na periferia do centro de maior renda, 

formado pelo Plano Piloto, Lago Sul e Norte (PDOT, 2007). Assim, as soluções habitacionais 

para aqueles economicamente menos favorecidos encontravam fortes obstáculos também na 

conjuntura nacional da Nova República.  

No DF, “os processos de fragmentação política e privada do espaço aceleraram-se 

após a Constituição de 1988” (PENNA, 2000, p. 124), que repercutiram nos termos de 

produção do seu espaço nos vieses dos condomínios privados. Com a homologação, pelo 

Decreto n. 12.898, em 1990, do Plano de Ocupação e Uso do Solo (POUSO), este definiu 
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 Segundo o Relatório de Lúcio Costa, tratar-se-iam de edificações com pilotis, de três ou quadro andares, 

baixo gabarito e com a presença de vegetação para encobrir, em parte, as construções. 
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para o DF duas categorias de utilização dos terrenos: área urbana e rural. O uso, no território, 

seria subcategorizado em zonas e para cada uma delas foi apresentado um regime 

diferenciado de uso e ocupação. Os parcelamentos contemplariam áreas de proteção e 

preservação ecológica: Zonas Urbanas (ZUR), Zonas de Expansão Urbana (ZEU), Zonas de 

Destinação Mista (ZDM), Zonas de Ocupação Restrita (ZOR), Zonas de Interesse Ambiental 

(ZIA) e Zonas Rurais (ZRU). Contudo, nessa década, se expandem os condomínios 

irregulares em áreas urbanas, rurais, públicas, privadas e de proteção ambiental, que criaram 

novas expansões urbanas em áreas não previstas no território do DF. 

Observa-se, com facilidade, o ordenamento territorial centrado na divisão, no controle 

e na gestão do território, sem perspectivas de sanar concretamente o d.h., mas preocupado em 

manter a unidade política e de domínio. Nesse mesmo período, 20.424 lotes semiurbanizados, 

em várias regiões do DF, de acordo com Oliveira (2008), foram distribuídos pelo GDF e 

oferecidos também mecanismos legais de regularização fundiária. Para Gouvêa (1996, p. 

234), tratava-se de estratégias eleitoreiras e de desestabilização na organização dos 

movimentos sociais de luta pela reforma urbana. Desde o PEOT (1977) a normatização da 

política urbana do DF ocorria em espaços já desapropriados pelo governo de Juscelino 

Kubitschek, em espaços rurais e naqueles destinados a áreas de proteção ambientais. Nas 

áreas de proteção ambiental o espaço, segundo Penna (2003, p. 60-61), permanecia sem 

demarcação a respeito daquilo que seria público ou privado, tendo como resultado a 

permanência dessas áreas como propriedade privada. A distribuição de lotes era, assim, o 

primeiro passo para a entrada dos agentes imobiliários no território, uma vez que, pelos 

planos de ordenamento territorial, áreas públicas, privadas e griladas voltavam a entrar no 

projeto urbanístico do Plano Piloto de uma cidade sem periferia e, assim, “mantinha a unidade 

do espaço do DF” (idem, p. 61). 

Embora os financiamentos habitacionais no Brasil estivessem quase suspensos, ainda 

ocorriam tentativas provenientes do governo federal de dinamizar o setor da construção civil. 

Em Brasília, os recursos do Plano Empresário Popular (PEP-DF), como demonstrado por 

Schvasberg (1996, p. 159-160), serviram à Paulo Octávio Ltda.
129

 que amealhou 46% dos 
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 Atualmente, “Organizações PaulOOctávio”, grupo de empresas cujo presidente é Paulo Octávio, ex vice-

governador do Distrito Federal. Em 2005, o Ministério Público Federal do DF ajuizou ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra 39 pessoas físicas e jurídicas, incluindo o ex-

governador. Disponível em: http://www.prdf.mpf.mp.br/. Acesso em: 31 jun. 2013. Em 2010, a mídia noticiou a 

investigação do Ministério Público a respeito da relação entre o Fundo dos Economiários Federais (FUNCEF), 

as organizações PaulOOctávio e a Principal Empreendimentos Imobiliários e Construções, nos anos de 1990. 

Esses dois grupos foram objeto de cinco ações cíveis, em um montante de 27 milhões de reais em prejuízo. 

Contudo, estima-se em duzentos milhões os prejuízos aos cofres públicos. Vale ressaltar que até a presente data 
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empreendimentos financiado com recursos do FGTS para a construção de apartamentos, 

sendo 1.252 apartamentos construídos na RA Gama e 288 unidades em Taguatinga. O Grupo 

OK Ltda.
130

, a extinta ENCOL e a CIM Construtora participaram do PEP na seguinte 

proporção: 38%, 8% e 8%, sendo os apartamentos construídos no Plano Piloto. Ainda 

segundo Schvasberg (1996), entre 1990 e 1991, por exemplo, o FGTS financiou, para a 

habitação popular em Brasília, apenas 3.412 u.hs. Para esse autor, caracteriza-se o monopólio 

do mercado imobiliário por essas grandes empresas que, com recursos dos trabalhadores – 

FGTS –, produziram u.hs. para a classe média e alta.  

Esse monopólio do mercado imobiliário na cidade, além de determinar como, para 

quem, onde e sob quais parâmetros desenvolvem, comercializam e realizam seus produtos, se 

vale dos planos de ordenamento territorial e das valorizações que ele suscita. Ao se comparar 

as áreas de expansão urbana existentes anteriores ao PEOT e, por conseguinte, ao POUSO 

(1990) e ao PDOT (1992), é possível verificar que contemplaram os locais onde tais 

empreendimentos foram realizados. Isso significa a continuidade dos objetivos empresariais 

nos mecanismos de expansão urbana a partir do financiamento público, formado 

conjuntamente pelos trabalhadores via FGTS, recursos que os trabalhadores não usufruem, 

pois, enquanto geridos pela CEF, são tratados segundo a lógica mercantil.  

 

 

2.5.1 A política habitacional a partir da autonomia do território do DF 

 

A CF de 1988 determinou que a autonomia política do DF começasse nas eleições de 

outubro de 1990. Joaquim Domingos Roriz, natural de Luziânia, foi eleito governador. Em 

seu governo, por meio da Lei Orgânica (LODF, artigos 316, 317 e 319), fez-se adequar à 

Constituição Federal de 1988. Para tanto, foi instituída a determinação para que cada RA 

realizasse seu PDL com a presença de gerências e conselhos de planejamento. Tratar-se-ia de 

aproximar as decisões do Estado à complexidade crescente da sociedade e de suas 

necessidades. Não seria leviano afirmar que a solução para a habitação e o planejamento 

urbano em Brasília transfere os problemas de lugar para permitir capturar lucrativamente os 

                                                                                                                                                                                     
não foram obtidas mais informações a respeito desses processos. Disponível em: http://www.estadao.com.br. 

Acesso em: 31 jun. 2013. 
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excedentes na urbanização, demonstrando que o problema da pobreza e as penúrias que dela 

são consequência, na prática, torna-se problema dos pobres, sempre removidos e penalizados. 

Em 1992, novo plano de ordenamento foi realizado, o PDOT (Lei Distrital n. 

353/1992) fomentava o crescimento a partir do Plano Piloto em direção a Guará, Taguatinga, 

Ceilândia e Samambaia, devido à construção da linha do metrô. Outro eixo de expansão, em 

sentido sul do DF, reforçou o adensamento urbano em Samambaia, Recanto das Emas, Gama 

e Santa Maria. Em seu governo, Roriz distribuía lotes em regiões com pouca ou nenhuma 

urbanização, e, ao final de seu mandato, diante da perspectiva da derrota nas urnas, distribuiu 

os então denominados ‘chequelotes’. Dessa maneira, seu governo ficou marcado pelo uso de 

doações de lote, sem emissão de documento legal de posse e em áreas de grande impacto 

ambiental, segundo Gouvêa (1996, p. 234-235). Com a eleição do governo de Cristovam 

Ricardo Cavalcanti Buarque (1995-1998), foi realizada uma revisão no PDOT. A Lei 

Complementar n. 17/1997 atualizou o PDOT a partir de estudos demográficos, 

socioeconômicos, da presença de equipamentos e infraestrutura públicas, transportes, situação 

fundiária e habitacional para definir três grandes zonas de uso dos terrenos urbanos, rurais e 

de conservação ambiental. Buscou, assim, mais controle e vigilância para áreas de ocupações 

específicas, tais como as áreas de proteção ambiental, nas quais, naquele período, ocorriam 

parcelamentos irregulares em áreas localizadas na confluência das cidades de Taguatinga, 

Ceilândia e Samambaia. Penna (2003, p. 64-65) conclui que o PDOT legitimou, na verdade, o 

parcelamento privado e ilegal de terras no DF. Ao regulamentar os condomínios privados, o 

PDOT transferiu os direitos da propriedade da terra do GDF para os particulares e favoreceu 

ainda mais o vigoroso mercado imobiliário da cidade, que, de certa maneira, não precisava 

mais estar submetido ao controle estatal. Ademais, ao flexibilizar outros usos e atividades nas 

RAs, definiu trinta e três áreas de desenvolvimento econômico, não voltadas ao perfil de cada 

região (GDF, 1999). A questão habitacional passou a ser tratada no interior da questão urbana. 

Contudo, ao ser vinculada a localização de empregos subsumiu o d.h. e evidenciou os 

negócios estatais e privados, a capitalizar o espaço no território organizado economicamente 

no processo de urbanização. 

Em uma tentativa de desvincular seu governo da prática assistencialista de seu 

antecessor, Cristovam interrompeu a doação de lotes. Segundo Penna (2000, p. 130), a 

política de seu governo “caracterizou-se pela melhoria das condições físicas de infraestrutura 

e serviços públicos nos assentamentos já existentes e também pelo esforço de combinar uma 

política de trabalho adequada às necessidades da população moradora”. A capacidade de 

pagamento da habitação justifica a preocupação relativa à oferta e à distribuição de empregos 
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verificada nos planos de ordenamento territorial do DF ao longo do tempo. Na lógica de 

mercado isso faz sentido, visto que o financiamento habitacional articula-se aos 

financiamentos provenientes da poupança dos mutuários e do FGTS de todos os trabalhadores 

formais, e essa condição delimita os períodos de oferta e retração das u.hs. para habitações 

para a classe de menos renda. Além disso, os recursos do BNH eram provenientes da 

contribuição do FGTS e da capacidade de pagamento dos mutuários, e menor número de mão 

de obra empregada reflete negativamente na capacidade de financiar, mas, na perspectiva da 

mais-valia social e da constatação do financiamento de imóveis para faixas de renda 

superiores, parece clara a prática do consumo fundiário e habitacional. Esses ganhos, 

analisados em termos nacionais por Lucena (1985), demonstraram que o preço da habitação 

seria, em média, quatro vezes superior à renda anual do proprietário, bem como valorações 

indiretas – devido às construções de maior valor agregado – em determinadas partes da 

cidade. 

A ênfase na localização de empregos, acessíveis ou não, à grande maioria, obscurece o 

direito de morar. Na lógica capitalista atual, Alain Bourdin
131

 considera a cidade como 

sistema de ofertas de serviços na interação de forças racionais. Portanto, não há lógica e nunca 

se pensou que o trabalhador, normalmente com família e filhos, deva morar perto de sua 

residência ou da escola de seu filho. Isso porque a mobilidade mostra, assim, a complexidade 

da questão urbana, sendo necessário não torná-la redutível aos fluxos, às técnicas e sequer às 

ordens, segundo o já citado pesquisador. Ao urbanismo cabe a “pilotagem dos modos de 

vida”, regulamentando e criando as perspectivas dos serviços. Pergunta-se o que muda, onde 

estão as rupturas para que o caminho proposto por Bourdin possa ser possível, se no lugar de 

ordens tem-se a “pilotagem” pelos urbanistas? Uma adequação da sociedade ao capitalismo 

financeiro na expansão-adensamento do território nas cidades? Desse modo, nada de novo ou 

de mudança, uma vez que, sob a perspectiva da necessidade de criação de empregos para que 

as pessoas não precisem mais se deslocar para o Plano Piloto, chancelava-se a criação de 

novas RAs e de outras espacialidades para a inserção imobiliária. Assim, imensos vazios 

urbanos ficavam sem utilização, demonstrando que, mesmo com as propostas de adensamento 

urbano, a valoração nesses locais impedia as pessoas com poucos recursos financeiros de 

neles residir. Daí a necessidade da criação de novas RAs, sob o argumento de criar novas 

oportunidades de emprego.  
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 Análise apresentada na “X Biennial European Townsand Town Planners”, realizada em Cascais, Portugal, em 

21 de setembro de 2013. 
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A conjuntura política, econômica e social na qual foram desenvolvidas as diferentes 

políticas habitacionais no Brasil repercutiu, como não poderia deixar de ser, em Brasília, 

muito embora com uma lógica de territorialização própria, na qual a gestão pública regula, 

fomenta e participa da dinâmica imobiliária em uma perspectiva capitalista e de manutenção 

do poder político, mas já sem o domínio das terras do DF em sua totalidade. 

Em Brasília, a falta de recursos financeiros federais e as garantias do governo anterior 

– na forma de lotes comerciais doados aos bancos financiadores do metrô – impediram 

investimentos em projetos habitacionais e mesmo na oferta de lotes (GOUVÊA, 1996). Como 

consequência, o aumento da ocupação de lotes irregulares, mesmo com a retirada violenta das 

pessoas das áreas públicas, foi intenso. Na análise de Penna (2000), essa postura de reação às 

ocupações irregulares teve como fundamento a tentativa do governo local de controlar as 

terras públicas do DF e impedir o aparecimento de condomínios irregulares dentre os 529 já 

existentes, de acordo com a TERRACAP. Vieira (2008, p. 81-82) demonstrou a pressão do 

setor imobiliário de Brasília por financiamentos e oferta de terrenos e lotes para a construção 

imobiliária, inclusive ao condicionar o apoio do setor à construção do metrô diante da 

contrapartida por parte do governo local – ocorreria, assim, uma permuta de obras por 

terrenos para atender a classe média, segundo as aspirações dos construtores imobiliários. 

Outro problema enfrentado pelo governo Cristovam foram os “chequelotes”, 

distribuídos por Roriz às vésperas das eleições de 1994, que, muitas vezes, eram lotes 

inexistentes, de acordo com Gouvêa (1996), em assentamentos que se transformaram em 

“bolsões de miséria” (PENNA, 2000, p. 127). A administração de Cristovam Buarque foi 

marcada por investimentos em infraestrutura urbana em um contexto de empresariamento da 

cidade a partir de uma estratégia de sofisticação e promoção do espaço voltado ao 

desenvolvimento de negócios (PENNA, 2000; VIEIRA, 2008).  

O governo de Cristovam, para se eleger, de acordo com Penna (2000, p. 132), realizou 

alianças políticas entre os partidos de esquerda, que ocasionaram “mudanças na burocracia, 

no planejamento e na política do governo”. Se essas alianças dissolveram determinadas 

relações políticas, segundo a autora, fizeram surgir outras relações, que terminaram por 

possibilitar tanto o crescimento quanta à regularização dos condomínios privados da classe 

média e alta. Isso significou novas estratégias na produção do espaço expressas na 

constituição do mercado imobiliário privado.  

Ao final de seu governo, novas alianças políticas desvelaram, conforme Penna (2000, 

p. 147), a inexistência “de um amplo projeto de política urbana e regional”. Sob a Presidência 

de Fernando Henrique Cardoso, o retorno de Roriz (1999-2006, em três mandatos 
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consecutivos) ao governo do DF se deu em um contexto de políticas públicas federais 

restritivas e privativas, mas também da vigência do Estatuto da Cidade e da eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva (2003-2006). Com efeito, a edição do Decreto 21.202/2000 que aprovou 

a Política Habitacional do Distrito Federal, seguido pelo Decreto 24.628, de 4 de junho de 

2004, do governador Roriz, expressa a conjuntura federal a fomentar políticas de 

desenvolvimento urbano e habitacional e a participação popular na Lei Orgânica do DF. A 

efetividade de realização desses decretos supracitados é outra questão. Importava 

institucionalizar e se adequar a Constituição Federal – capítulo II “Da política Urbana” – para 

ter acesso aos financiamentos federais. Entretanto, a continuidade de entregas de lotes, 

práticas de suas gestões anteriores, sem dar a posse deles, continuou. Tanto é que a Lei n.
 

3877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do DF, criada ainda em seu mandato, não 

faz referência à regularização fundiária. Foram criados o Cadastro Geral de Inscritos e os 

programas Socorro Social
132

 e Atendimento Emergencial para a continuidade das entregas dos 

lotes
133

 nos mesmos termos do passado.  

De maneira incipiente, desenvolveu programas de melhoria e aquisição de habitação 

no Programa de Arrendamento Residencial (PAR), integrante do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) voltado para famílias com rendimentos de até cinco salários mínimos, 

que resultaram em 1.152 u.hs. construídas em 2004-2005. No programa Vila Varjão, 

estabeleceu parcerias entre o GDF, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a 

CEF para financiar a construção e melhorias de habitações nesse local. Contudo, por estar em 

área de sensibilidade ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) embargou as obras e 228 u.h. com obras iniciadas ficaram 

paralisadas (SEDUMA, 2007).  

A administração Roriz não resolveu as condições de precariedade na vida cotidiana 

dos menos favorecidos. Ao contrário, ao ampliar o processo de urbanização na prática 

distributiva dos lotes manteve seu feudo político e a prática social do paternalismo, que 

envolve a extensão da metrópole em favorecimento da especulação imobiliária. Esses lotes, 

localizados em espaços sem bens de consumo urbano, funcionam como objetos de 

fragmentação do território e de valorização futura pelo valor de uso dado por aqueles que 

foram contemplados. 
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 Instrução Normativa 02/2000, modificado pelas Portarias 116-126/2001, 138-165/2002, 33/2004 e 28/2005. 

A sequência de Portarias ora ampliava, ora reduzia os critérios para a definição dos ingressantes no Programa 

Socorro Social.  
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vive o maior número de pessoas sem a propriedade do lugar onde vive (PLANDHIS, 2012). 
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Em dezembro de 2005, em âmbito nacional, as incorporadoras passaram a buscar 

financiamentos na bolsa por meio da abertura de capitais. Contudo, para ser possível 

participar do mercado de capitais as empresas tiveram que se preparar para atraírem 

investidores. A preparação envolve articulações com a política local e federal, busca de 

terrenos, faixas de valores de imóveis que serão executados e planejamento futuro. Nesse 

movimento, a falta de entrave na utilização dos terrenos é essencial para a captação de 

financiamentos.  

No governo sucessor de Roriz, o acesso à terra urbana manteve-se como tema central 

para a formulação do programa e estratégias de José Roberto Arruda (2007-2010). O PDOT, 

revisto a cada dez anos, buscou, em 2007, o adensamento urbano em áreas ocupadas, mesmo 

que precariamente, e assegurou a continuidade de expansão da urbanização ao ofertar mais 

áreas para uso urbano, além de fornecer a legitimidade de utilização de suas terras. Assim, 

mediante o Projeto de Alteração da Lei Orgânica (PELO) 13/2007 e pela Emenda 49/2007, 

extinguiu o Plano Diretor Local, substituindo-o pelo Plano de Desenvolvimento Local, sem 

contrariar a CF, porque Brasília é uma única cidade e suas RAs não são municípios. 

Entretanto, contrariou a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu artigo 316, a qual 

estabelece a obrigatoriedade de o DF ter Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e 

Planos Diretores Locais (PDLs) como instrumentos básicos das políticas de ordenamento 

territorial e desenvolvimento urbano. Algo que parece ser uma simples troca de palavras – 

‘plano diretor local’ para ‘plano de desenvolvimento local’ – desvela o real combate dos 

movimentos sociais, que colocam em risco a propriedade privada e a legitimidade do Estado 

neoliberal. O PDL foi tornado Plano de Desenvolvimento Local
134

 e feito a partir das 

Unidades de Planejamento Territorial (UPTs). As UPTs são agrupamentos de RAs a partir de 

critérios funcionalizados, como se mostrará mais adiante, para o estabelecimento de relações 

sociais determinadas. Dessa forma, o espaço fragmentado entra no circuito de produção de 

riqueza, de acordo com o artigo a seguir assinalado, no qual a participação popular ficou 

subsumida: 

 

Art. 319. Os Planos de Desenvolvimento Local tratarão das questões 

específicas das Regiões Administrativas e das ações que promovam o 

desenvolvimento sustentável de cada localidade, integrando áreas rurais e 

urbanas, assim como detalharão a aplicação dos instrumentos de política 

urbana previstos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. 
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 A citada denominação foi questionada pelos participantes da audiência pública de atualização do Plano 

Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT/DF, 2011, p. 7). Disponível em: 

http://www.sedhab.df.gov.br. Acesso em: meses variados de 2013.  
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§ 1º Os Planos de Desenvolvimento Local serão elaborados por Unidades de 

Planejamento Territorial, a partir do agrupamento das Regiões 

Administrativas definidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, em 

função da forma e da natureza das relações sociais e suas interações 

espaciais, além de fatores socioeconômicos, urbanísticos e ambientais. 

§ 2º Os Planos de Desenvolvimento Local serão elaborados e encaminhados 

à Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Poder Executivo, no prazo 

máximo de 3 (três) anos, a partir da data de vigência do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial. 

 

Quando se analisam as formas em que o Plano de Desenvolvimento Local é elaborado, 

observa-se a espacialização de políticas setoriais como resultado da fragmentação no tecido 

urbano – via doação de lotes – na anterior formação dos lugares distantes do Plano Piloto. O 

destaque para o local por agrupamento de RAs, segundo consta no artigo 319 (anteriormente 

citado), é um fato importante nesta análise porque trata o lugar como objeto, e não como lugar 

de agentes coletivos. A operacionalização do poder cita a participação social como ressaltada 

no artigo 56, reproduzido a seguir, que trata das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do 

Distrito Federal, a saber: 

 

Art. 56. Até a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Governador 

do Distrito Federal poderá enviar, precedido de participação popular, 

projeto de lei complementar específica que estabeleça o uso e a ocupação de 

solo ainda não fixados para determinada área, com os respectivos índices 

urbanísticos. 

Parágrafo único. A alteração dos índices urbanísticos, bem como a alteração 

de uso e desafetação de área, até a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, poderão ser efetivadas por leis complementares específicas de 

iniciativa do Governador, motivadas por situação de relevante interesse 

público e precedidas da participação popular e de estudos técnicos que 

avaliem o impacto da alteração, aprovados pelo órgão competente do 

Distrito Federal. (grifo não consta no original) 

 

 A participação social não garante, no entanto, a efetividade de suas demandas. Cabe ao 

governador sancioná-las ou não. Ressalta-se que a maioria dos cidadãos não tem sequer 

conhecimento dessas disposições. O corpo dessas regras, ao reunir diferentes RAs sob um 

determinado sistema administrativo, busca manter o domínio do mercado de terras, com 

regras oriundas da arbitragem de certo número de interesses. Esses interesses, para que se 

tornem políticas públicas, precisam da construção e interlocução de sua credibilidade e de 

subsunção, ainda que em tese, ao interesse geral, muitas vezes sob o discurso da carência de 

espaços urbanizados, do crescimento desordenado e da necessidade de geração de emprego e 

renda. Em outras palavras, o artigo 56, se a princípio mostra o ponto de entrada de interesses 

via participação popular, precedido de interesse público e técnico como um processo de 
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comunicação sociedade e Estado, é, na verdade, uma forma de estratificação hierárquica sobre 

as práticas sociais, por ser canal de seleção de acesso restrito ao desenvolvimento econômico 

e, portanto, baseado na desigualdade. Quem melhor para dizer que determinada alteração é 

interesse público senão a população? 

Sem propor nenhuma lei para a regularização fundiária dos lotes doados no governo 

anterior, Arruda criou a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 

(CODHAB) e o Sistema de Habitação (SIHAB-DF) pela Lei n.
 
4.020/2007, para estruturar a 

oferta de u.hs. Em seu artigo 11, o Conselho de Desenvolvimento Habitacional do DF 

(CONDHAB) foi criado com atribuições sobre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF 

(FUNDURB), o Fundo de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social (FUNDHIS) e o 

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (CONPLAN) (ver suas atribuições no 

Apêndice E). Assim, é parte da contrapartida do DF ao governo federal para a Capital ser 

inserida no SNHIS. Ainda no corpo dessa mesma Lei, o artigo 14 congrega urbanização, 

regularização, qualificação e melhorias habitacionais de interesse social, mas sem dispor 

sobre a sua execução. Nessa mesma propositiva de criação de leis, a Lei Complementar n.
 

794, de 19 de dezembro de 2008, instituiu o Programa Cheque-Moradia para a qualificação e 

produção de moradia, uma herança ‘melhorada’ de Roriz. Na verdade, tratava-se apenas do 

financiamento de melhorias, utilizando recursos do PAC, sem nem mesmo prever uma 

política de assistência técnica conforme a Lei Federal n.
 
11.888, do Estatuto da Cidade, que 

dispõe sobre assistência técnica, pública e gratuita ao projeto e sobre a construção de interesse 

social.  

Em 2008, o governo de Arruda, por meio do Decreto 29.072, de 20 de maio de 2008, 

regulamentou a Lei n. 3.877, de 26 de junho de 2006, e dispensou  

 

prévia licitação para transferência de imóveis públicos destinados ou 

efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de 

regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 

entidades da administração pública  

 

Isso porque estava amparado por dispositivos legais como a Lei Federal 8.666/1993 e 

os artigos da Lei Orgânica do DF, de 21 de junho de 1993 (ver anexo A). O Decreto 29.072, 

ao instituir a Política Habitacional do DF, forneceu os meios legais para o governo dispor de 

lotes públicos sob as diretrizes do PDOT, do PDL e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, com o 

discurso de realizar o direito à moradia ou o habitat. Mais importante, garantiu, à indústria da 

construção imobiliária, recursos públicos e privados oriundos de financiamentos federais, por 
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meio dos subsistemas de habitação de interesse social e de habitação de mercado. Sob a 

chancela da moradia, criou projeto público-privado do Setor Habitacional Jardins Mangueiral 

para atender à classe média, o qual continuou a ser construído no governo posterior, de 

Agnelo dos Santos Queiroz Filho (2011-2014). 

Durante os anos 2007, 2008 e parte de 2009, as modificações no PDOT foram 

apresentadas pelos técnicos do GDF à Câmera Legislativa, que, inclusive, apresentou 

emendas parlamentares relativas ao uso dos terrenos. Ressalta-se que, embora ocorridas 

algumas audiências públicas, com protestos por parte da sociedade ali presente, não 

ocorreram debates, mas sim uma espécie de “comunicado”. Em 25 de abril de 2009 foi 

sancionada a Lei Complementar n. 803. 

Em dezembro de 2009, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT) ajuizou ação de inconstitucionalidade à LC 803/2009, bem como o IBAMA, que 

apresentou conflitos entre ela e as leis ambientais federais. Com modificações, a LC 803/2009 

foi mantida. Essa Lei Complementar ratificou a divisão do território do DF em unidades de 

planejamento e fez valer, na prática, o artigo 319, § 1º, do Projeto de Alteração da Lei 

Orgânica – PELO 13/2007. A Emenda 49/2007, como anteriormente citado, extingue o Plano 

Diretor Local para priorizar a economia e reafirma o caráter mercantil do Plano de 

Desenvolvimento Local, tornando-o uma peça técnica administrativa. 

Ao assumir o governo do DF, Agnelo Queiroz deu efetividade às determinações do 

PDOT/2009. Como se buscou demonstrar, todas as modificações nesse documento, ainda no 

governo de Arruda, reafirmaram o espaço concebido pela ordem estatal para não apenas se 

adequar às normas de financiamento imobiliário federal, mas para absorver os negócios do 

urbano. Nesse sentido, as estratégias e racionalidades do processo econômico no território 

tiveram continuidade. 

 

 

2.5.2 O PDOT como regionalização do território  

 

As Unidades de Planejamento Territorial (UPTs) foram delimitadas a partir dos 

seguintes parâmetros: poligonal tombada do Conjunto Urbanístico de Brasília, limites das 

regiões administrativas, principais corredores de transporte, morfologia urbana, afinidades 

econômicas (e não sociais) e bacias hidrográficas, sendo divididas em sete: UPT Central 

(Brasília, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal), Central Adjacente I (Lago Sul, 

Park Way, Lago Norte e Varjão), Central Adjacente II (SIA, Guará, Riacho Fundo, Águas 
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Claras, SCIA, Núcleo Bandeirante e Vicente Pires), Oeste (Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia 

e Samambaia), Norte (Sobradinho, Planaltina e Sobradinho II), Leste (Paranoá, Itapoã, Jardim 

Botânico e São Sebastião) e Sul (Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II). 

Ao regionalizar o território em UPTs, o PDOT ([s.d], p. 130) organiza-o em 

macrozonas – urbana, rural e de proteção integral –, visando sua não “fragmentação e 

macrodefinições para o uso e ocupação do solo”. O critério de agrupamento das RAs parece 

ser o da proximidade, uma vez que não é possível compreender, por exemplo, quais 

afinidades econômicas podem existir entre a RA Jardim Botânico e a RA São Sebastião, com 

rendas médias domiciliares tão diferenciadas, respectivamente 21,68 e 3,44 salários mínimos, 

de acordo com a PDAD (2011). Uma regionalização sob os critérios apresentados – regiões 

administrativas, principais corredores de transporte, morfologia urbana, afinidades 

econômicas e bacias hidrográficas – parece expressar uma coexistência que trata classes 

sociais distintas como iguais.  

De acordo com o Mapa 3, as UPTs, formadas a partir do macrozoneamento urbano
135

, 

homogeneízam demandas habitacionais, que são diferenciadas por RA. Isso dificulta o 

atendimento real das demandas e, ao mesmo tempo, permite trabalhar com o d.h. de forma 

relativa, o que pode permitir arranjos para favorecer uma determinada faixa de renda. Esse 

mapa permite visualizar a regionalização das RAs como política (discurso) oculta às 

diferenças sociais de classes para criar uma abstrata identidade social no território. Contudo, 

não sem conflitos, o lançamento de oferta de novas áreas habitacionais a serem adensadas e 

de áreas para o PMCMV foram os ingredientes necessários à construção da concordância da 

sociedade. Dessa maneira, o território foi planejado para atender as demandas populares e sua 

reprodução, mas voltado para determinadas faixas de renda. Na divisão regional do espaço, o 

intuito é arrefecer os conflitos de classe.  

Neste arrefecimento, identifica-se o uso planejado para as UPTs e por isso elas se 

tornam parte da categoria de análise território. As UPTs instauram a inversão no uso do 

território, dado não pelas pessoas ali residentes, mas nos preâmbulos da norma implicada no 

processo valorativo necessário à troca. Trata-se do comando do uso ao determinar o alto d.h. 

legitima-se a regularização fundiária para RAs de renda domiciliar mensal elevada. 

Territorializa-se, nesses termos, a regionalização do DF, que parece encaminhar no sentido de 

formar consumidores sem urbanidade. 
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 O macrozoneamento urbano é dividido em seis zonas: Zona Urbana do Conjunto Tombado, Zona Urbana de 

Uso Controlado I, Zona Urbana de Uso Controlado II, Zona Urbana Consolidada, Zona Urbana de Expansão e 

Qualificação e Zona de Contenção. 
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Mapa 3 
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Feita a partir de uma noção fisiocrata de território, essa regionalização não parece 

poder reverberar em uma integração social e, quiçá, democrática, pelo contrário, sintetizará o 

PDL (que continua a ser plano de desenvolvimento econômico) como efeito regional, ao redor 

de uma suposta resolução do problema de crescimento econômico: a ação e o controle no 

território regionalizado para, assim, esvaziar ainda mais a participação social. Isso porque a 

heterogeneidade social, assinalada pelas vinculações dos indivíduos com o trabalho, não se 

situa na produção material, mas sim nas formas e nos processos, pois tanto assalariados como 

informais estão localizados principalmente no terciário, de complexa heterogeneidade, aí 

incluso o funcionalismo público. Esse conjunto, por sua vez, expressa uma representação 

social ditada pelos parâmetros da racionalidade urbanística.  

A suposta organização no espaço dita as sociabilidades que passaram a se desenvolver, 

como representações retiradas das ruas e da arquitetura do Plano Piloto (ZUKIN, 1995) e que 

se tenta replicar nas RAs, apesar de não em sua totalidade, porque a vida tem amplitudes que 

escapam da racionalidade, um embate que se realiza entre a cultura dos negócios no urbano e 

o cotidiano, vinculado a uma forte tendência realista de aceitar o existente (LEFEBVRE, 

1974). O espaço social, ao sintetizar o físico, as representações do espaço-espaços de 

representação e a prática socioespacial, estabelece a incorporação no urbano da 

sobredeterminação do valor de troca em relação ao valor de uso. O contexto desvela que a 

instauração das UPTs, ao determinar apenas um PDL para cada região, com especificidades 

socioespaciais diferentes, tende a submeter a participação popular à racionalidade técnica, 

que, por sua vez, representa a hierarquia do poder. Esse poder dos proprietários e residentes 

do Jardim Botânico, por exemplo, dos investidores associados ao Estado, incide nos 

resultados reivindicativos das demandas sociais. Para reverter esse quadro é necessária uma 

mobilização dos líderes comunitários de cada RA, para que seja possível fazer valer a justiça 

social. A regionalização das RAs constitui, na verdade, simples agrupamentos, que não 

consideram os interesses das comunidades, suas identidades, necessidades e lugar na divisão 

territorial do trabalho.  

Pode-se argumentar que o GDF realizou audiências públicas em cada UPT, mas isso 

não significa o controle e a gestão do território pela sociedade. Antes, reafirma a definição do 

espaço do DF, na ação estratégia do seu governo de gerir e articular os campos de forças em 

comum acordo. Refere-se ao território como metáfora, porque trata dos atributos materiais e 

locacionais no espaço para fazer valer interesses de classe específicos. Embora isso pareça um 

antagonismo na análise desta Tese até aqui desenvolvida para o tratamento da categoria 
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território, o intuito reside nisso. Importa evidenciar a instrumentalização do território no 

campo da instituição da representação de um poder que supostamente seria de todos.  

Em um mesmo movimento de fomentar o tipo de pessoas, as relações sociais, o estilo 

de vida no qual o direito à cidade – expressão tão comum nos discursos – parta dos direitos do 

indivíduo a recursos materiais da cidade, quase a totalidade dos entrevistados no Jardins 

Mangueiral e nas cidades de Valparaíso de Goiás e Luziânia, ao serem perguntados sobre o 

que seria uma cidade ideal para se viver, responderam no sentido de possuir coisas, e não de 

relações sociais qualitativamente melhores. Esse sentido expressa ter segurança, saúde, 

educação, lazer, entre outros, mas em patamares que não os da urbanização. Ou serão os 

desejos despojados do urbano? 

Na base do planejamento territorial regionalizado desse momento está a prática de 

tornar a cidade concentradora de riqueza e da produção do terciário sofisticado voltado à 

classe média, de produtos imobiliários e reprodução do espaço. A identidade situa-se no 

reforço ao saber fundador da cidade para congregar o todo social ao imobilizado sentido da 

cidade planejada para a execução do poder político. Estabelecida e socialmente reconhecida a 

origem, forma e significação da cidade no território do DF, ela fornece a representação de 

idêntica a si mesma e intemporal, portanto, coerente ao processo que a instituiu. O 

planejamento é a figura simbólica da identidade e unidade de Brasília, que faz os dados 

empíricos, a regionalização e o território serem a realidade social, política e, como tal, 

coletiva. Se, como analisado anteriormente, a unidade de Atenas se dava pelo reforço ao 

inimigo externo e a uma possível destruição da cidade, a identidade de Brasília é construída 

na tensão daquilo que pode ser visto como falta de planejamento urbano. Fácil ter no espaço 

urbano, reforçada nas UPTs a continuidade legitimadora do sentido da sua unidade, sentido de 

homogeneização social, estratégica e política que perde seu conteúdo de classe para a 

consciência ufanista de Brasília. 

Essa homogeneidade reverbera nas políticas públicas dirigidas para cada RA, tendo as 

análises do GDF definido um quantitativo para a demanda habitacional
136

. Entretanto, a RA 

São Sebastião, inserida na UPT Leste, está, por sua vez, no grupo das RAs com maior 

demanda habitacional e com renda domiciliar de zero a três salários mínimos, a saber: 

Planaltina, Recanto das Emas e Sobradinho. Dessa maneira, a UPT Leste passa a ser uma 

região com expressiva demanda habitacional, na qual os parcelamentos irregulares de terrenos 

                                                           
136

 Embora não tenha sido possível, a partir das informações do GDF e da análise documental a respeito, ter o 

quantitativo exato da demanda habitacional de cada RA no PDOT (DOCUMENTO TÉCNICO, [s.d.], p. 76), o 

documento agrupa por renda a demanda habitacional e situa as RAs que se sobressaem em cada agrupamento.   
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alcançam mais intensidade (PDOT, [s.d], p. 148). Dessa maneira, regularizar terrenos 

usurpados ao governo passa a ser um mecanismo de atendimento ao d.h., bem como ampliar a 

demanda para as classes de mais poder aquisitivo. 

A demanda habitacional pode ser mais facilmente regulável à escala de análise e ao 

cálculo de projeção no território, como se pode observar no Mapa 4. Pela regularização dos 

parcelamentos irregulares, essas áreas retomam ao controle público, que, por sua vez, 

reproduz espaço na lógica mercantil em novos patamares. Todas as RAs da UPT Leste estão 

inseridas em áreas de oferta habitacional para todas as faixas de renda, áreas de adensamento 

urbano, além das áreas destinadas à habitação de interesse social. Também demonstra a 

demanda habitacional como mediação entre o direito à moradia e a mercadorização da 

habitação, sem perder a valorização das externalidades urbanas, proporcionadas pela RA 

Jardim Botânico, uma vez que fomenta a produção de valorização pela pressuposição do uso 

em seus amplos e complexos sentidos. 

Nesse sentido, as UPTs, sem estar oficialmente em todas as trinta e uma RAs definidas 

em poligonais, expressa uma determinada hierarquização do espaço do território do DF para 

disseminar a nova forma da riqueza imobiliária não apenas em relação à cidade de Brasília, 

mas relativo à AMB via Programa Morar Bem, do DF. Trata-se, assim, da atualização da 

divisão do espaço pelo mercado imobiliário e por suas frações, cada vez mais distante da 

concepção inicial de construir uma cidade burocrática de Estado em torno da qual a vida 

deveria acontecer (NUNES, 2003, p. 77), sem, no entanto, perder a afirmação do Estado, por 

meio das parcerias público-privadas, de definir os elementos de aproximação estreita deste 

com o plano da economia, porque expande o território de uso para a classe média e alta, 

segundo o Mapa 4. 
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Mapa 4 
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Evidente que as necessidades complexas, contraditórias e dinâmicas dos habitantes, 

dos agentes da política local e do mercado rompem, para solidificar com outros elementos, o 

pressuposto técnico implícito para Brasília de privilegiar o par infraestrutura-normas 

urbanísticas
137

 em detrimento da inserção de todos na cidade, mas sob o direito à cidade. 

Não faz parte desta Tese analisar o jogo de forças que o atual governo do GDF, com 

um histórico político de esquerda, certamente enfrenta diante dos conteúdos economicistas 

estabelecidos no PDOT, do poder e das ações políticas daqueles que representam os agentes 

privados ligado aos espaços dos negócios e do habitat, mas é importante assinalar tal embate. 

Não se assume o fim da direita e da esquerda diante da aparente coalizão de forças, mas o 

fundamento da distinção proposto por Bobbio (2011) da esquerda que luta por considerar os 

homens mais iguais que desiguais. Por isso se assinalam, aqui, os direcionamentos que o GDF 

tem tomado nesse sentido, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social, para 

contribuir com a reintegração familiar e comunitária da população de rua.  

No GDF, 2.512 pessoas, entre adultos (78%), jovens (13%) e crianças (9%), vivem nas 

ruas da RA Brasília (38,2%), de Taguatinga (19,9%), Ceilândia (9,7%) e em outras RAs 

(32,7%). A partir da Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua, 

em especial pelo Decreto n. 7.053/2009, a construção de repúblicas familiares
138

 no DF 

começa a se tornar realidade, sendo elas construídas em terrenos do GDF que representavam, 

de certa maneira, reserva de valor do governo. Essa consideração não se desvia do percurso de 

análise desenvolvido, trata-se de outro elemento para compreender, situar e dialetizar a 

urbanização e elucidar a produção do espaço em Brasília.  

O ideário de busca ou predisposição às políticas redistributivas e de nivelamento 

proporcional, baseadas mais no trabalho do que no capital de governos de esquerda, evidencia 

os conflitos e as contradições para essa realização. Considera-se importante destacar que há, 

na atual gestão petista, contrapontos à sociedade globalizada de mercado. Entretanto, é 

preciso que a esquerda local possa radicalizar com questões profundamente enraizadas na 

sociedade de Brasília, e isso passa pelos cortes na prática de favores e paternalismos que se 
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 Ver o anexo C, referente ao texto oficial dos resultados da 3ª Audiência Pública Geral – 2 de junho de 2007, 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. É interessante verificar que houve apenas duas 

solicitações de habitação de interesse social, uma feita pela comunidade de Vicente Pires e outra pela 

comunidade Cana do Reino, ambas foram negadas. A primeira negativa foi justificada pela ausência de terrenos 

para habitação social; a segunda devido ao fato de ser uma área inserida em uma zona rural de uso controlado. 
138

 Moradia provisória composta por unidades unifamiliares, com estrutura de residência para acolher com 

privacidade famílias em situação de rua. A moradia subsidiada prevê o repasse gradual das tarifas (água/luz) às 

famílias. O objetivo é promover a segurança dos integrantes da família, resgatar o convívio familiar e possibilitar 

a capacidade de autogestão, autossustentação e independência pessoal. Disponível em: www.mds.gov.br. Acesso 

em: 13 jan. 2013. 

http://www.mds.gov.br/
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efetuam no espaço, não apenas na questão relacionada ao habitat, mas nas práticas para se 

conseguir emprego, trabalho e outras inserções sociais, como acesso a serviços públicos, 

benesses pessoais, entre outras. Evidentemente, essas são práticas sociais estão culturalmente 

arraigadas e são típicas de sociedades altamente hierarquizadas, cujo rompimento ou 

mudanças são usualmente demoradas. Essas questões assumem, em Brasília, características 

peculiares. Ao tratar as classes sociais do DF e sua base socioespacial específica, se 

observa
139

 um constante ajustamento do indivíduo e do próprio GDF a essa realidade, que 

aparece no espaço do território nas formas precarizadas da vida, de baixa interação social e 

acirramento de uma realidade urbana economizada.  

No processo de acumulação do capital, os ideais de igualdade da esquerda se 

aproximam daqueles que se consideram como pertencentes à direita, porque parecem 

privilegiar a produtividade do capital, ao invés da produtividade do trabalho. Trata-se de 

romper com esse mecanismo que leva à identificação abstrata do indivíduo. Por isso a 

propriedade privada, renovada para atender o processo ampliado do capital – capital fictício 

na escala global –, diz respeito às contradições na lógica territorial do Estado e do capital, que 

obstaculizam e podem levar à ruptura de seu sentido pela contradição ao espaço político do 

capitalismo. A ruptura pode estar e surgir do uso do urbano pelos expropriados.  

Por outro lado, o PDOT anuncia, pelo planejamento do território, a existência social na 

cidade – a qual deverá estar associada à “classe criativa”
140

 e à classe média
141

. Assim, há 

indícios de uma produção de relações sociais pela produção do espaço nos liames do 

território, sob as injunções da questão habitacional. Isso leva a outro elemento na segregação 

socioespacial existente: a habitação social. A pequena oferta de habitação social para a faixa 

de zero a três salários mínimos demonstra a intencionalidade de produção do território para a 

classe média.  

Nesse sentido, configura-se o território do uso privado tendo o urbano como negócio. 

Este, por sua vez, fornece os conteúdos da metrópole e determina, pelo PDOT, as áreas 

urbanas que se formarão, principalmente nas direções sul, sudeste e sudoeste do território do 
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 A partir das análises de Nunes (2003) e Souza (1997), das obras organizadas por Paviani (1985, 1987 e 1996) 

e do Relatório Técnico de Pesquisa – “Estruturas de classe e estratificação social no DF” (2000) e dos conteúdos 

referentes nas pesquisas de campo realizadas para a Tese. 
140

 Para Richard Florida (2002), a “classe criativa” (engenheiros, arquitetos, artistas, professores universitários, 

financistas, juristas, tecnólogos, entre outros) seria um grande grupo portador de inovação e do sucesso urbano. 

Interessante o uso da categoria sociológica ‘classe’, que, adjetivada (criativa), mostra o reforço ao saber técnico 

para legitimar o uso privado da cidade. 
141

 A grande maioria da população residente se situa nos variados estratos da classe média, entretanto, a 

existência da classe alta e baixa assemelha-se ao padrão médio nacional, de acordo com informações 

socieconômicas e geográficas de 2012 da CODEPLAN. Os assalariados e informais no DF estão situados no 

terciário de alto, médio e baixo padrão, na prestação de serviços e no funcionalismo público.  
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DF, resultado da retenção especulativa de terrenos, do adensamento urbano nas RAs e da 

transformação de áreas rurais produtivas em urbanas. Ao avaliar o uso, nessas áreas, por 

projetos habitacionais de interesse social, com base na Tabela 6, é possível ver a seletividade 

na ocupação do território pelo GDF. Seria uma forma de absorção do sobreproduto que ela 

fornece? E, se assim não fosse, por que os governos continuam a reproduzir uma urbanização 

desurbanizante? 

 

Tabela 6: Tipos e características de empreendimentos em construção do Programa Morar 

Bem e faixas de renda atendidas– Distrito Federal, 2014. 

Regiões 

Administrativas/ 

Denominação do 

empreendimento 

Riacho Fundo II 

“Residencial Parque do 

Riacho”* 

Santa Maria 

Quadra 105 

Paranoá 

“Paranoá Parque” 

Número de quadras 42 01 27 

Número de prédios 369 02 390 

Número de 

apartamentos 
5.904 168 6.240 

Faixa de renda 
R$ 1.601,00 a R$ 

3.100,00 

R$ 1.601,00 a R$ 

3.100,00 
0 a R$1.600.00 

Valor** dos 

apartamentos por 

quantidade de 

dormitórios e área 

R$ 75.000,00 

Dois quartos 

R$ 85.000,00 

Três quartos 

R$ 96.451,00 

Dois quartos 

51 m
2 

R$ 65.000,00 

Dois quartos 

46 m
2 

Custo total das obras R$ 455.500.000,00 R$ 16.200.000,00 R$ 405.600.000,00 

Data de entrega 2014 2014 2015 
* Dados relativos às três etapas de expansão do empreendimento. 

** O valor do salário mínimo, em 2012, era de R$ 622,00, dólar em dezembro de 2012 a R$ 2,06. 

Fonte: SEDHAB (2013). 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Conforme os dados comparativos da Tabela 6
142

, até o presente momento apenas um 

empreendimento está sendo construído para a classe de renda na faixa 1 – de zero a R$ 

1.600,00
143

. Ainda segundo a mesma tabela, outros dois empreendimentos, voltados à faixa 2 

– R$ 1.601,00 a R$ 3.100,00 – buscam atender a uma demanda de aproximadamente 49.745 

famílias, em comparação à faixa 1, na qual a demanda é de aproximadamente 301.408 

famílias
144

. Além disso, o número de pessoas em habitações subnormais é muito alto. 
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 Nesta tabela não foi considerado o Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 
143

 De acordo com informações constantes no sítio da SEDHAB. Disponível em: 

http://www.morarbem.df.gov.br/. Data do último acesso: 13 mar. 2014. Em 29 de março de 2014 esse mesmo 

sítio noticiava a entrega de apartamentos no Paranoá Parque para 209 famílias. 
144

 Segundo o PLANDHIS (GDF, 2012, capítulo II, subitem 6), a partir das inscrições feitas por demandantes no 

Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal de 2011. 
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Mesmo ao se considerar que nenhuma dessas duas faixas está sendo atendida em sua 

totalidade, o favorecimento da faixa 2 é evidente e pode ter relação com o crescimento de 

consumo e de renda das camadas populares
145

, para as quais o nível do consumo foi ampliado 

e, com isso, foram fomentados novos consumos nos circuitos inferiores da economia. O Mapa 

5 demonstra a expressiva presença de aglomerados subnormais no território do DF, presença 

inconteste no tecido contínuo da urbanização na metrópole e da presença concreta do d.h. para 

a faixa 1 no DF.  
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 De acordo com dados estatísticos, a classe média no Brasil, em 2009, correspondia a 48% da população. Em 

2013, os dados apontam que a nova classe média brasileira estaria compreendida na faixa entre R$ 1.315,00 a R$ 

5.672,00 de renda domiciliar. Entretanto, na pesquisa de Kertenetzky e Uchôa (2013, p. 24), a renda não é 

adequada para caracterizar esse estrato social, que ainda apresenta “forte desigualdade nos baixos padrões de 

vida e oportunidades”. 
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Mapa 5: Número de habitantes e domicílios em aglomerados subnormais por Região Administrativa – Distrito Federal , 2010. 
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Ao relacionar os dados da Tabela 6 e o Mapa 5, a presença desses aglomerados nas 

áreas dos projetos habitacionais – São Sebastião, Riacho Fundo, Santa Maria e para a baixa 

renda no DF, Paranoá –, mesmo se considerar que são faixas superiores às faixas de renda do 

PMCMV, percebe-se que elas não são coincidentes e tampouco voltadas para atender as 

pessoas residentes nesses aglomerados. Desse modo, pode-se refletir a respeito da pressão que 

os projetos habitacionais exercem sobre esses moradores. Fomenta-se a ocupação do território 

tal como aglomerados econômicos, a diferença é que são aglomerados de habitats de faixas de 

renda que podem ter um maior consumo de bens e serviços. Percebe-se a retirada de um dos 

maios entraves ao capital imobiliário, constituído nos terrenos da cidade. Em Brasília, as 

glebas permitem o uso de mais tecnologia
146

 no canteiro de obras, o que permite redução no 

tempo de construção de condomínios e na transformação do capital empregado como valor. 

A Lei n. 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do DF (ver anexo A) em 

seu artigo 3
o
, consubstanciou a política habitacional do DF ao PDOT e ratificou, em seus 

parágrafos VII e IX, a oferta de áreas residenciais à demanda habitacional. Elemento vago, 

uma vez que o d.h. relaciona-se à capacidade de pagamento das famílias à sua permanência 

em um determinado lugar no território da cidade. É na produção econômica e política do 

espaço que se apresenta a mediação entre o PDOT, a cidade e o vivido, emergindo as 

contradições em uma lógica de continuidades-descontinuidades, pois não se trata mais de 

produção de coisas no espaço, mas de um processo. Portanto, essa é a ordem no urbano, como 

sinônimo de cidade, na perspectiva de Bourdin – este é o jogo. Arriscar é uma aposta no 

possível e inerente ao jogo. Em outras palavras, é preciso aproveitar os riscos disseminados 

pelos mecanismos de crédito e realizar a cidade para o oportunismo financeiro – uma cidade 

da oferta urbana inserida no urbano como negócio. 

A retomada dos investimentos no espaço urbano trouxe também a urgência de pensar a 

interdependência dos problemas na metrópole em seus impasses e contradições. 

Especificadamente no DF, os custos da urbanização nas zonas de expansões urbanas, em uma 

perspectiva de mercantilização do espaço, possuem uma profunda relação com a não 

desvalorização dos terrenos na metrópole. Entretanto, a oferta de u.hs. para a classe de renda 

que vai de zero a cinco salários mínimos pode parecer uma quebra no modo usual do GDF 

realizar sua política, mas, na verdade, a doação de terrenos para as construtoras
147

 permite 

uma ocupação regular ao espaço. Nessa doação, os negócios no espaço se situam como 

expressão do consórcio entre o político e o econômico, atualizando, na gestão pública, a 
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 O uso da tecnologia no canteiro de obras está detalhado no Capítulo 3 desta Tese. 
147

 Programas Habitacionais, disponível em: http://www.codhab.df.gov.br/. Acesso em: abr. 2014. 
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utilização do estreito percentual do sobreproduto social dirigido ao âmbito social quando 

comparado aos mecanismos de incrementos à reprodução do capital via recursos disponíveis, 

sendo a terra um deles. 

Em 2011, o governo de Agnelo definiu o d.h. de 100 mil u.hs.
148

 para o DF, com 

prioridade às faixas de renda da classe média e de maneira residual à classe de menor poder 

aquisitivo. Isso possui amparo jurídico, uma vez que, para a legislação distrital, a habitação de 

interesse social compreende uma faixa que vai de zero a doze salários mínimos (PLANDHIS, 

2012, p. 56). O contrato Parceria Público-Privada, aprovado em 2009, no Setor Habitacional 

Jardins Mangueiral, designou a construção de unidades domiciliares econômicas para 

adquirentes selecionados, de acordo com a Lei 3.877/2006, que, entre outros critérios
149

, 

deveriam ter renda familiar de até doze salários mínimos
150

. Essa Lei proporcionou as formas 

legais de doação de terrenos públicos no DF para o PMCMV e permitiu a inclusão de renda 

familiar acima de cinco mil reais, bem como a disponibilidade de crédito com recursos do 

FGTS. 

O Contrato 007/2009, firmado entre a CODHAB, empresa pública dotada de 

personalidade jurídica de direito privado
151

, e a empresa Jardim Mangueiral Empreendimentos 

Imobiliários S.A. teve como objeto de concessão administrativa a outorga de parceria público-

privada, gestão do empreendimento de implantação de unidades domiciliares econômicas na 

área do Projeto Mangueiral, incluindo a execução das obras de infraestrutura urbana. Como 

foi uma Parceria Público-Privada (PPP), o GDF não realizou a venda dos terrenos, e sim uma 

contrapartida não pecuniária, prevista nesse tipo de PPP. Esse negócio foi tão vantajoso para o 

setor privado, que, em 2012, o contrato foi expandido, por meio de assinatura dos terceiro e 

quarto termos aditivos. 
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 Dado obtido em entrevistas na SEDHAB durante a realização desta Tese. 
149

 Demais critérios do artigo 4º – Para participar de programa habitacional de interesse social, o interessado 

deve atender aos seguintes requisitos, segundo a Lei n.
 
3.877/2006: I – ter maioridade ou ser emancipado na 

forma da lei; II – residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos; III – não ser, nem ter sido proprietário, 

promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal; IV – não ser usufrutuário de 

imóvel residencial no Distrito Federal; V – ter renda familiar de até doze salários mínimos. Mas em todos os 

empreendimentos analisados o GDF faz a doação de terrenos. 
150

 Sobre os subsídios relativos a essa faixa de renda, o sítio da CODHAB traz o seguinte esclarecimento em 

relação aos programas habitacionais: “Famílias com renda bruta entre 5 (cinco) e 12 salários mínimos: O GDF 

vende o lote por um valor menor à entidade ou empresa credenciada. As famílias poderão utilizar recursos 

provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS previstos no MCMV”. Disponível em: 

http://www.codhab.df.gov.br/. Acesso em: abr. 2014. 
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 Ressalta-se, nessa denominação, instituída no DL n.
 
200/1967, que a intervenção estatal no campo econômico 

surge com o desdobramento do Estado empresário, que acentua a noção de propriedade. Situa-se em zonas 

nebulosas, nas quais há os contornos entre o público e o privado e se espera que o público tenha predominância 

sobre o privado. 
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Entretanto, em maio de 2013, o GDF, em nota de esclarecimento, anunciava a renda 

domiciliar máxima atendida pelo “Morar Bem”, que se situava na faixa de R$ 8.136,00
152

. 

Vale ressaltar que o valor do salário mínimo, em setembro de 2013 (quando essa nota de 

esclarecimento foi lançada no sítio da SEDHAB), era de R$ 678,00. Dessa maneira, o 

Programa Morar Bem atenderia a rendas domiciliares de até doze salários mínimos, medida 

legitimada posteriormente pela afirmação de que a demanda habitacional dessa faixa era real, 

segundo o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social (PLANDHIS), em 2012, e o 

Relatório Técnico do PDOT, conforme mostra a Tabela 7.  

 

Tabela 7: Grupos de renda domiciliar por demanda habitacional no Distrito Federal em 2000, 

2005 e 2010. 

Renda Domiciliar por 

Salário Mínimo (s.m.) 

Demanda 

Habitacional - 2000 

Demanda 

Habitacional - 2005 

Demanda 

Habitacional - 2010 

Até 3 s.m. 145.860 171.713 197.677 

De 3 a 5 s.m. 81.957 96.521 111.115 

De 5 a 10 s.m. 113.881 134.084 154.359 

De 10 a 20 s.m. 90.763 106.852 123.009 

Mais de 20 s.m. 111.734 131.548 151.440 

Total do DF 550.414 640.718 737.600 
Fonte: PDOT (2009); PLANDHIS (2012). 

Org.: VIEIRA, R.V. (2013). 

 

Dessa maneira, a reprodução do espaço foi institucionalizada, ampliada no território e 

inserida no contexto maior do urbano como negócio. O Jardins Mangueiral significou o aceite 

legal e social das propostas, contidas no PDOT, de adensamento urbano e ofertas de áreas 

habitacionais. Importante frisar que, à época do governo de Arruda, o Jardins Mangueiral 

ainda não era apresentado, nem pela mídia e nem pelo GDF, como inserido no PMCMV. O 

Setor Mangueiral, como era denominado, foi apresentado como solução de moradia para os 

funcionários públicos do GDF. Assim, no governo de Agnelo, a possibilidade de compra foi, 

em tese, aberta a todos os demandantes inscritos na CODHAB e que atendessem as 

prerrogativas constantes dos requisitos enumerados no artigo 4º, incisos I a VIII, da Lei nº 

3.877/06. 

No Distrito Federal, e somente nele, foi criada a Faixa 4, para pessoas que recebem 

entre R$ 5.001,00 e R$ 8.136,00 de renda bruta familiar, com recursos provenientes do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). O único benefício era a diminuição no 

valor do imóvel, uma vez que o GDF doa o terreno, sendo essa ‘doação’ o subsídio ao 
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 Boletim Morar Bem esclarecimentos. Disponível em: www.morarbem.df.gov.br. Acesso em: nov. 2013. 

http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3877_06.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3877_06.htm
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adquirente, o que faz com que o valor das prestações seja menor. Nesse sentido, as estratégias 

anteriores do governo de Arruda possibilitaram inserir e institucionalizar a faixa 4 no DF. 

Essa faixa de renda, juntamente com a faixa 3, corresponde aos beneficiários atendidos no 

Setor Habitacional Jardins Mangueiral, localizado a 21 km do Plano Piloto de Brasília, com 

terreno 100% subsidiado. 

Quando se analisa o número de empreendimentos do Programa Morar Bem, em um 

total de quinze (ao se levar em consideração aqueles que estão sendo licitados e que estão 

sendo construídos), e se considera, no mesmo conjunto, os projetos em obra e em licitação, 

verifica-se que 45% desses projetos atenderão à faixa de zero a R$ 1.600,00. Contudo, 

conforme dados obtidos a partir de pessoas que se inscreveram na CODHAB para 

participarem do Programa Morar Bem do GDF, o valor do d.h. no DF é muito maior, 

principalmente na faixa 1, segundo se pode verificar nas Tabelas 8 e 9, em conformidade com 

os esclarecimentos obtidos no sítio da SEDHAB e em entrevista com a Diretoria de Produção 

Habitacional da CODHAB.  

 

Tabela 8: Faixas de renda domiciliar por número de demanda de unidades habitacionais – 

Distrito Federal, 2010. 

Faixas de renda Demanda por u.h.* 

Faixa 1 – até R$ 1.600,00 301.408 

Faixa 2 – de R$ 1.601,00 a R$ 3.100,00 49.745 

Faixa 3 – R$ 3.100,00 a R$ 5.000,00 19.079 

Faixa 4 – acima de R$ 5.000,00 5.728 

Total 375.960 
* Dados agrupados, não se distinguem as inscrições individuais, por cooperativas, associações e movimentos. 

Fonte: Cadastro de Habitação, PLANDHIS (GDF, 2012). 

Org.: VIEIRA, R. V. (2013). 

 

Tabela 9: Empreendimentos por faixa salarial, situação atual, preço, fontes de recursos e 

empresas contratadas – Distrito Federal, 2013. 

(continuação) 

Empreendimento Faixa salarial 

Situação 

atual 

Unidades 

Contratadas/ 

ano Preço 

Fonte de 

recursos 

Empresas 

contratadas 

Paranoá – Paranoá 

Parque 

De 0 a R$ 

1.600,00 

Obras 

iniciadas 

(entregues 

244 u.hs. em 

29/03/14) 

5.000 

u.hs./2012 

R$ 65.000,00 – 

aptos de dois 

quartos 

FAR 
Direcional 

Engenharia 
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[Continuação da Tabela 9] 

Empreendimento Faixa salarial 

Situação 

atual 

Unidades 

Contratadas/ 

ano Preço 

Fonte de 

recursos 

Empresas 

contratadas 

Recanto das Emas 

 

 

 

 

 

Parque das Bençãos 

De 0 a R$ 

1.600,00 

Em processo 

de licitação 
950 u.hs./201 

R$ 85.240,05 – 

aptos 

de dois quartos 

FAR 

Processo 

ainda em 

licitação 

De 0 a R$ 

5.000,00 

Licitação 

concluída 

24.640 

u.hs./2012 

R$ 76.000,00- 

apto de dois 

quartos 

FAR 

Mendes 

Júnior 
6.160  

u.hs./2012 

R$ 83.148,91 – 

apto de três 

quartos 

FGTS 

Riacho Fundo II 

3aetapa 

De 0 a R$ 

1.600,00 

Licitação 

concluída 

1.880 

u.hs./2013 

R$ 82.754,64 – 

aptos de dois 

quartos 

FAR 

Contrapart

ida 

GDF 

Consórcio 

Prefisan, 

Marka/ CWP / 

Socienge 

Em processo 

de licitação 
- - FDS 

Construção a 

cargo de treze 

entidades. 

Riacho Fundo II – 

Parque do Riacho 

De R$ 1.600,01 

a R$ 3.275,00 

Obras 

iniciadas 
 

R$ 74.985,00 – 

aptos de dois 

quartos e R$ 

84.983,00 – 

aptos de três 

quartos 

FGTS JC Gontijo 

Santa Maria 
De R$ 1.600,01 

a R$ 8.136,00 

Obras 

iniciadas 

740 

u.hs./2014 

R$ 123.717,57 – 

aptos de dois 

quartos 

FAR 

Carvalho 

Accioly R$ 147.047,66 – 

aptos de três 

quartos 

FGTS 

São Sebastião – 

Jardins Mangueiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor Crixá 

 

 

 

Setor Nacional 

De R$ 2.488,00 

a R$ 8.136,00 

Obras 

iniciadas e 

3.500 u.hs. 

entregues 

Total 8.500 

u.hs. sem 

dados 

específicos 

por faixas 

R$ 109.000,00 – 

casa de dois 

quartos  

R$ 122.200,00 – 

casa de três 

quartos 

Para 

Renda 

Mensal 

domiciliar 

≤R$5.000,

00: FGTS 

Jardins 

Mangueiral 

Empreendi-

mentos 

Imobiliários R$ 146.000,00 - 

aptos de dois 

quartos 

Entre 

R$5.000,0

0 a R$ 

8.136,00: 

SBPE 

De 0 a R$ 

1.600,00 

Obras 

iniciadas 

2.960 

u.hs./2013 

R$ 76.000,00 – 

aptos dois 

quartos 

FAR 

Direcional 

Engenharia 
De 0 a R$ 

1.600,00 

Obras 

iniciadas 

3.872 u.hs./ 

2013 

R$ 76.000,00 – 

aptos dois 

quartos 

FAR 

Gama 
De R$ 1.600,01 

a R$ 8.136,00 

Em processo 

de licitação 

2.692 u.hs./ 

2014 

R$ 151.825,59 – 

apto de dois 

quartos 

FGTS 

Processo 

ainda em 

licitação R$ 170.003,57 – 

apto de três 

quartos 

SPBE 
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[Continuação da Tabela 9] 

Empreendimento Faixa salarial 

Situação 

atual 

Unidades 

Contratadas/ 

ano Preço 

Fonte de 

recursos 

Empresas 

contratadas 

Sobradinho 
De R$ 1.600,01 

a R$ 8.136,00 

Em processo 

de licitação 

1.332 

u.hs./2013 

R$ 143.683,43 – 

apto de dois 

quartos 
FAR 

FGTS 

SBPE 

Processo 

ainda em 

licitação 
R$ 161.674,40- 

apto de 03 

quartos 

Sobradinho II* 
De 0 a R$ 

1.600,00 
- 77 u.hs./2013 

R$ 62.152,08 

Casa de dois 

quartos 

 - 

Itapoã 

Itapoã Parque 

De 0 a R$ 

5.000,00 

Licitação 

concluída 
12.112 u.hs. 

R$ 76.000,00 – 

apto de dois 

quartos  
FAR 

FGTS 

SBPE 

JC Gontijo 
R$ 83.219,83 – 

apto de três 

quartos 

Planaltina* – 

Planaltina Parque 

 

 

 

 

 

Nova Petrópolis 

 

 

 

Nova Planaltina 

De 0 a R$ 

3.275,00 

Licitação 

concluída 

4.896 

u.hs./2013 

R$ 80.284,92 – 

apto de dois 

quartos 

FAR 

Direcional 

Engenharia 
1.224 

u.hs./2013 

R$ 86.621,07 – 

apto de três 

quartos 

FGTS 

De 0 a R$ 

1.600,00 

Em processo 

de licitação 

2.496 

u.hs./2014 
R$ 80.166,58 FAR 

Processo 

ainda em 

licitação 
De 0 a R$ 

1.600,00 

Em processo 

de licitação 
92 u.hs./2014 

R$ 76.000,00 – 

Casa dois 

quartos 

FAR 

SCIA 

Estrutural 

De 0 a R$ 

1.600,00 

Licitação 

concluída 

286 

u.hs./2012 

R$63.077,65 

Casa dois 

quartos 

FAR Elmo 

Varjão 
De 0 a R$ 

1.600,00 

Em processo 

de licitação 

144 

u.hs./2012 

R$ 76.000,00 

apartamento 

(térreo + um 

pav.) ou casa 

sobreposta dois 

quartos 

FAR 

Processo 

ainda em 

licitação 

Fonte: SEDHAB/ CODHAB – Programa Morar Bem, 2013. 

Org.: VEIRA, R.V. (2013). 

 

As Tabelas 8 e 9 permitem visualizar o vigor da produção habitacional sobre o 

PMCMV. É importante que se ressalte que existem, ainda, novos editais a serem lançados 

pela CODHAB para a realização de novos empreendimentos. Isso evidencia dois processos 

que, embora aparentemente isolados, mostram: (i) o GDF direcionando à localização do setor 

produtivo na produção da periferia e de infraestrutura, sendo filtro na distribuição das 

pessoas; (ii) a organização dos interesses empresariais nesses locais pela possibilidade da 

reprodução e de adensamento-expansão urbana; e (iii) ambos imersos nos circuitos 

valorativos do capital. As empresas anteriormente listadas, dentre elas Direcional 
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Engenharia
153

, Odebrecht – Consórcio Jardins Mangueiral – e Mendes Júnior, produzirão, ao 

todo, 21.738 u.hs. São companhias abertas que terminam por utilizar fundos públicos e 

terrenos do GDF para suas realizações.   

A localização das atividades dessas empresas no DF é muito significativa. Como 

demonstrou a Tabela 9, elas atuarão nas RAs de Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Recanto 

das Emas, Riacho Fundo e SCIA, RAs em processo de ampliação da valorização. De certa 

maneira, isso mostra a existência de estoques acumulados no DF para faixas de renda mais 

alta. Segundo o SECOVI/DF, em janeiro de 2014, o total de imóveis ofertados no Distrito 

Federal foi de 33.563 u.hs. Os imóveis residenciais representaram 92,5% da amostra para 

comercialização e 70,9% para locação. Diante dos baixos preços dos aluguéis comerciais nas 

RAs de menos poder aquisitivo, os imóveis residenciais continuam a ser atraentes para 

investimentos. Quanto à renda domiciliar (ver Tabela 2) dessas RAs, a faixa predominante é 

aquela situada entre mais de dois e cinco salários mínimos. Pode-se afirmar, quase sem erro, 

que o GDF e o mercado imobiliário estão produzindo nichos de demanda para uma 

determinada faixa de classe social e, por conseguinte, esse movimento impulsiona os preços 

dos terrenos e das habitações. Assim, estende o alto preço dos imóveis para as demais RAs, o 

que se pode comprovar pelo preço alto dos aluguéis (SECOVI, 2012). Isso demonstra como a 

obtenção de renda enfrenta o problema da organização espacial, que incide, por sua vez, no 

controle social e no desenvolvimento do capital. 

Harvey (2013) apresenta as propriedades espaciais (localização, forma, tamanho, entre 

outras) como os atributos materiais do valor de uso em movimento, ao lado dos conceitos 

marxianos referentes ao valor de troca e do valor. No caminho de análise do autor, verifica-se 

que as vantagens de localização de determinadas áreas são qualidades socialmente criadas. 

Para as RAs anteriormente citadas, se pode afirmar que o efeito de RAs de mais renda sobre 

elas e a criação dos polos econômicos no DF (ver Mapa 2) mostram que a melhoria e os 

investimentos em infraestrutura urbana estão sob os interesses do GDF, que, desse modo, 
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 Criada em 1981 por Ricardo Valadares Gontijo, que amealhou experiência em projetos populares na empresa 

Andrade Valladares. Em 2008, se tornou uma companhia aberta e teve 25% de suas ações subscritas pelo Fundo 

Tarpon Real Estate. Em 2009, captou R$ 274 milhões de recursos, quando concluiu sua Oferta Pública Inicial de 

ações, 100% primária. Foram emitidas 20,8 milhões de novas ações em oferta primária e vendidas 7,2 milhões 

de ações em oferta secundária, realizada pelo controlador, em 2011, após concluir oferta primária e secundária 

de ações. A captação bruta foi de R$ 228,8 milhões para a Companhia. Em 2013, as contratações na faixa 1 do 

PMCMV, totalizaram o Valor Geral de Vendas (VGV) – indicador da viabilidade do empreendimento e o 

desempenho da empresa no mercado – para dois bilhões de reais, crescimento de 24% em relação a 2012. Em 

relação ao seu estoque de terras no país, 19% está localizado no DF. Disponível em: http://ri.direcional.com.br/. 

Acesso em: 2 mar. 2014. 

http://ri.direcional.com.br/
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difunde esses terrenos, como bem financeiro futuro, devido ao crescimento do sistema de 

crédito sob o processo de urbanização.  

O processo de urbanização no maior PIB nacional, em torno de R$ 58.489 per capita 

em 2010, segundo o IBGE, oriundo dos negócios advindos da administração pública, 

responsável por movimentar os setores de serviços e comércio, é, em si, para além do controle 

político e social, o pressuposto da criação de valor, sendo a administração pública o setor que 

concentra os maiores salários e serviços o segmento que mais contrata mão de obra. O poder 

consumidor de seus moradores torna imóveis e terrenos no Distrito Federal ainda mais 

valorizados, mesmo que desde 2012 a venda de imóveis residenciais acima de R$ 200 mil 

reais tenha sofrido diminuição, fator que explica o aumento nos investimentos e preços da 

habitação dos setores populares, dados pelo crescimento no número de estabelecimentos na 

construção civil – em 2000 eram 1.380, já em 2012, 5.669, de acordo com o IBGE (2012). 

A entrada dessas companhias no DF tem relação com o comportamento da economia 

no Brasil
154

, principalmente no transcorrer de 2012, quando os índices do mercado de ações, 

como o Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), teve variação de 

10,88% e o índice Imobiliário (IMOB)
155

 acumulou valorização de 9,48%, ao lado da baixa na 

taxa Selic
156

, o poder de compra e a população em idade de comprar imóvel aumentaram, em 

sincronia com a necessidade de construção de infraestrutura urbana e equipamentos públicos 

no território do DF.  

No DF, a atratividade de capitais investidores tem uma relação peculiar com o número 

de editais de chamamento emitidos pelo GDF, a construção de infraestrutura urbana e 

equipamentos públicos inseridos nas flutuações dos capitais no mercado. A diminuição no 

número de Editais lançados pelo GDF tem relação também com essas variações no mercado 

de capitais sobre os investimentos privados. Em 2012, foram lançados doze editais para 
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 Desde 2004, o desempenho da construção civil no Brasil tem resultados expressivos, tendo crescido, entre 

2004 e 2010, 42, 41%, o que levou o PIB do setor a R$165 bilhões. As razões do crescimento foram: maior 

oferta de crédito imobiliário (aliado à redução da taxa de juros dos financiamentos e a prazos maiores para 

pagamento), aumento do emprego formal, crescimento da renda familiar, estabilidade macroeconômica, 

mudanças no marco regulatório do mercado imobiliário (Lei 10.931/2004), resultando em mais segurança, 

transparência e agilidade, bem como melhor previsibilidade da economia, tornando mais factíveis os negócios 

imobiliários e as obras do PAC e PMCMV.  
155

 O Índice BM&FBOVESPA Imobiliário (IMOB) objetiva uma visão segmentada do mercado acionário, mede 

o comportamento das ações das empresas representativas dos setores da atividade imobiliária compreendidos por 

construção civil, intermediação imobiliária e exploração de imóveis. Disponível em: 

http://www.bmfbovespa.com.br/. Acesso em: 16 fev. 2014. 
156

 A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é calculada pela média das taxas das operações com 

títulos públicos. Na prática, reflete a taxa de juros paga pelo governo brasileiro e, quando ela cai, os bancos 

investem menos em títulos públicos e mais no setor privado. Esse maior volume, destinado ao setor privado, 

diminui as taxas de juros cobradas pelos bancos e reduz os juros pagos por eles. Os dados utilizados são dos 

indicadores econômicos do Banco Central do Brasil. 



156 

  

atender a todas as faixas do PMCMV; em 2013, esse número caiu para dez; e, em 2014, até o 

mês de abril, seis editais já haviam sido lançados. A atratividade reside nos baixos custos das 

construções, em sua rapidez, na doação de terrenos, e, em alguns casos, na construção da 

infraestrutura urbana
157

 e dos equipamentos públicos
158

. De acordo com os editais 

consultados, existem casos da construção de cada unidade habitacional com a respectiva 

infraestrutura interna e externa para a faixa até R$ 1.600,00, estando incluso, ademais, o valor 

dos equipamentos públicos. Essas perspectivas encontram respaldo na avaliação do Sindicato 

dos Corretores de Imóveis do DF, em abril de 2014
159

. Decorre daí a preocupação do setor 

imobiliário em projetar um cenário atraente para o DF, conforme mostra a citação a seguir: 

 

Em 10 anos, o cenário atual, de demanda aquecida e crédito imobiliário 

farto, não deve alterar tanto. Os governos continuarão a investir em 

programas habitacionais do estilo do Minha Casa, Minha Vida, o que ajudará 

a impulsionar o mercado voltado para as classes C e D, em constante 

ascensão. A infraestrutura urbana do DF precisará acompanhar o ritmo das 

empreiteiras. Haverá uma demanda cada vez maior por obras de transporte e 

de saneamento, e o crescimento populacional forçará a construção de mais 

escolas e hospitais, por exemplo. 

 

São essas expansões urbanas no território que fazem as empresas investirem em RAs, 

ainda que de menor poder aquisitivo, mas formadas por uma população com faixa etária entre 

15 e 40 anos, que já apresentam rendimentos maiores e, portanto, desejosos de formar 

famílias ou morar sozinho (IBGE, 2010). Esse segmento populacional tem impulsionado o 

mercado de imóveis desde quitinetes até apartamentos de dois quartos (SECOVI/DF, 2014). 

O ganho na infraestrutura urbana não é nada desprezível com os recursos do PAC: nas obras 

do aeroporto – investimento de R$ 150,4 milhões; em rodovias, de 2007 a 2010, de R$ 

3.311,8 milhões; no saneamento urbano, de R$ 474 milhões; para empréstimo, por meio do 

SBPE, no valor de R$ 3.883,2 milhões; e, em urbanização e produção habitacional, totalizam 

R$ 444,8 milhões, de acordo com o Comitê Gestor do PAC (2010).  

Assim, o Estado estabelece a estrutura legal e institucional, na qual o capital a juros 

circula em diferentes atividades, mas é também controlado na relação que envolve a 
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 Como exemplo, de acordo com o edital de chamamento n. 04/2012 – EMPRESAS ITAPOÃ PARQUE 

TRECHO 01 - RA XXVIII: “Os projetos de infraestrutura deverão abranger terraplenagem, rede de drenagem, 

rede de abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, paisagismo e arborização, rede de distribuição 
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demais normas legais vigentes, e submetidos à aprovação das respectivas concessionárias de serviços públicos e 

órgãos ambientais”. Disponível em: http://www.codhab.df.gov.br/. Acesso em: 15 jan. 2014. 
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 Segundo o mesmo Edital supracitado, deverão ser construídos duas escolas, um Centro de Referência em 

Assistência Social (CRAS) e um Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS). 

Disponível em: http://www.codhab.df.gov.br/. Acesso em: 15 jan. 2014. 
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 Disponível em: www.sindimoveisdf.com.br. Acesso em: 9 abr. 2014. 
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circulação do capital. É nessa atualização do território que o Estado busca fortalecer um 

ambiente econômico e institucional propício para abrigar redes de gestão e negócios entre 

sedes e filiais de empresas. De acordo com o IBGE (2014), Brasília ocupa, juntamente com o 

Rio de Janeiro, o segundo patamar na hierarquia de intensidade nas ligações e no número de 

empresas envolvidas no processo de gestão. A Capital possui 868 empresas-sede, que 

controlam 18.014 empresas filiais em unidades locais externas à sua área territorial, 1.914 

empresas-sedes atraídas para seu território, que controlam, por sua vez, 3.006 empresas filiais 

em outros municípios fora de seus limites. Tudo isso contribui para 23.802 ligações entre sede 

e filiais, em uma distância média de 1.062 km, resultante de Brasília ser sede do poder 

político do país.  

Para o Brasil, o d.h. real nas camadas mais pobres fomenta os programas 

governamentais de financiamento habitacional e a expansão do volume de crédito imobiliário. 

Isso demonstra que a habitação de interesse social permite uma rotação dos capitais 

empregados com mais dinamismo, quando o tipo de tecnologia utilizado no canteiro obras -– 

no qual o concreto é colocado em placas de aço – diminui o tempo da obra e permite a 

produção de u.hs. em volume considerável. Por outro lado, o aumento no estoque de 

apartamentos fora do mercado popular tem aumentado, o que tende a refrear o número de 

lançamentos (GONTIJO, 16/04/2014, [s.p.]). No DF, o índice imobiliário de comercialização, 

em fevereiro de 2014, foi de 0,95%, e, embora positivo, se apresenta menor em relação à 

janeiro do mesmo ano – 1,985%. 

O governo federal também anunciou, em 2012, outras medidas para impulsionar o 

setor da construção civil, como desoneração da folha de pagamentos das empresas, redução 

dos Impostos para Produtos Industrializados (IPI) para materiais de construção e atração de 

investimentos para o PMCMV. Todos esses elementos levaram à expansão do crédito 

habitacional de 2,8%, o qual atingiu R$ 256 bilhões em janeiro de 2013 e 6,28% do PIB, 

tendo relação entre o volume total de crédito do setor em relação ao crédito total, fixado em 

11,74%, de acordo com indicadores econômicos do Banco Central do Brasil. Em dezembro de 

2012, de um total de R$ 567,196 bilhões de crédito destinado a pessoas físicas, R$ 20,383 

bilhões correspondem ao crédito imobiliário; dos R$ 638,506 bilhões em crédito para pessoas 

jurídicas, R$ 11,413 bilhões são referentes a financiamento imobiliário.  

Em relação à expansão do crédito imobiliário, este é um movimento que acompanha a 

tendência mundial de um maior volume de crédito imobiliário em relação ao PIB (HARVEY, 

2013), a expensas das inúmeras crises financeiras mundiais – “o que foi afinal o boom 
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japonês em 1990 (do qual o Japão não se recuperou) provocado por uma caída vertiginosa nos 

preços dos solos?”
160

 (idem, p. 56).  

Essa atualização parece ser uma continuidade das políticas habitacionais no DF ainda 

no SNHIS, não apenas por fixar o valor para o d.h./DF para baixo ou mesmo deixá-lo às 

expansões e contrações do mercado, mas porque homogeneíza as classes sociais e, nesse 

sentido, produz politicamente as relações sociais (LEFEBVRE, 1974). Essa produção estatal 

opera a partir dos hábitos e valores dos habitantes das RAs mais valorizadas, que se 

reconhecem como classe média, cujo estilo de vida incide no imaginário urbano, de acordo 

com Nunes (2003, p. 93-95). Esse imaginário, instituído dialeticamente no interior da cidade 

construída e de sua base social, permite a manutenção, na política, da igualdade de termos 

desiguais, bem como de sua aceitação. Dessa maneira, alcança o urbano e o cotidiano, posto 

superar a dimensão funcional e instrumentalizada da produção. 

Conforme o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social o (PLANDHIS, 2012, p. 

77), a demanda habitacional pode estar nesses patamares devido ao fato de que muitos 

moradores de RAs já consolidadas ainda não possuem a titularização dos lotes ou de unidades 

habitacionais recebidas em programas habitacionais anteriores. Dessa maneira, ainda se 

encontram inscritos no Cadastro de Habitação. A regularização fundiária é necessária para um 

percentual expressivo da população no DF e inclui todas as faixas de renda. É a posse da 

propriedade privada que consolida a produção política das relações sociais.  

Esse não é um movimento que provém do Estado, mas sim a partir dos conflitos 

instituintes e instituídos
161

 na prática social na institucionalização do território. Os elementos 

que compõem o conjunto de titularização da propriedade se encontram no fato de que essas 

doações anteriores privilegiavam também rendas domiciliares acima de três salários mínimos 

para alcançar famílias com rendimentos na faixa de vinte salários mínimos, com imóveis com 

um tamanho superior a 220 m
2
 (GDF, 2012, p. 74).  

As normas e os valores criados ao redor da propriedade privada incluem a forma como 

os indivíduos concordam (ou não) de estar no território, sua submissão, constrangimentos e 

‘favores’, feitos a partir de normas e relações sociais e, por isso, atravessados pelo poder 

vindo das relações políticas. A propriedade privada termina por ser o antiurbano quando 

elemento de instituição territorial e, logo, não mostra as coisas em sua negatividade. 

Antiurbano porque não reúne, apenas normatiza e espacializa o território. A propriedade 
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 Tradução livre. 
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 O instituinte é aquilo que nega o instituído – valores, representações, organização – para realizar uma 

determinada institucionalização (a superação do conflito pela sua síntese) de normas (instituição). 
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privada, além de mercadoria, ocupa, desde sempre, o lugar do direito à cidade como favor dos 

governantes e de anulação política. A Tabela 10 demonstra o número expressivo de unidades 

habitacionais cujos moradores não possuem a posse do imóvel no DF e a amplitude dos 

‘favores’: 

 

Tabela 10: Regiões Administrativas por números de unidades habitacionais sem titularização, 

domicílios ocupados e renda domiciliar– Distrito Federal, 2012. 

Região Administrativa 

Número de u.hs. 

sem titularização 

Número de 

domicílios 

ocupados 

Renda domiciliar 

mensal em salários 

mínimos 

São Sebastião 20.000 24.072 3,44 

Paranoá (área consolidada) 18.500 11.760 3,59 

Sobradinho 16.695 16.775 8,94 

SCIA 8.082 8.313 2,32 

Ceilândia 6.246 116.640 4,32 

Brasília 2.800 86.583 19,24 

Recanto das Emas 2.356 34.320 3,51 

Santa Maria 1.926 32.604 4,56 

Gama 1.488 37.711 6,61 

Samambaia 1.200 60.696 3,96 

Brazlândia 739 12.180 4,48 

Núcleo Bandeirante 438 7.212 8,34 

Vicente Pires 604 18.408 11,61 

Taguatinga 237 65.182 8,12 

Planaltina 143 48.048 4,24 

Guará 140 34.238 11,04 
Fonte: PLANDHIS (GDF, 2012). 

Org.: VIEIRA, R. V. (2013). 

 

No documento técnico do PDOT
162

 (sem data de publicação), o GDF trabalha a 

questão da habitação social a partir da definição de demanda habitacional, muito semelhante à 

definição da CEF, e se baseia no documento governamental produzido em 2005 – “Estudo da 

Demanda Habitacional do Distrito Federal”. Considera como demanda habitacional “a 

disposição ou capacidade de diferentes grupos na sociedade de adquirir um imóvel” (PDOT, 

[s.d.], p. 74). Insere o problema habitacional nas perspectivas da oferta e procura, em 

correlação à renda salarial por RA e ao baixo crescimento populacional do DF. Esse Relatório 

Técnico não define o quantitativo de u.hs. que seriam necessárias. É digno de nota que o 

relatório baseia-se em um estudo de 2005, que, por sua vez, utilizou-se de dados do ano 2000, 

os quais não consideraram a criação de dez RAs em 2003. Assume a categorização da 

demanda por RA a partir do seguinte agrupamento: Sobradinho, 13,94%; Planaltina, 12,36%; 

Recanto das Emas, 9,85%; São Sebastião, 8,91%; e Taguatinga, 7,82%. A demanda 
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habitacional para as diferentes faixas de renda domiciliar se deu da seguinte forma: até três 

salários mínimos, 25.964; de três a cinco salários mínimos, 14.594; de cinco a dez salários 

mínimos, 20.275; de dez a vinte salários mínimos, 16.157; e rendas acima de vinte salários 

mínimos, 19.892. Todas as faixas de renda possuem demandantes. Portanto, a utilização do 

“Estudo da Demanda Habitacional do Distrito Federal”, no atual Relatório Técnico do PDOT, 

não contribui para uma conclusão atualizada da questão habitacional. Assim, como poderia 

embasar um plano para construção de habitação social?  

Para atender à legislação federal e obter recursos do OGU, o GDF precisaria preparar 

seu plano diretor de habitação a partir da sua inserção no SNHIS, e por isso elaborou o 

PLANDHIS. A partir dele, em novembro de 2012, a Secretaria de Patrimônio da União do 

Ministério do Planejamento
163

 realizou a transferência de terrenos da União, 2,5 milhões de 

metros quadrados na RA Itapoã, avaliados em R$ 104 milhões, para projetos de regularização 

fundiária e provisão de habitação de interesse social para o DF. Para projetos de regularização 

fundiária foram destinados dois terrenos de 500 mil m
2 

para beneficiar vinte mil famílias. Para 

a habitação social, o restante dos terrenos (1,5 milhões de m
2
) beneficiarão dez mil famílias 

com renda familiar de até R$ 3.100,00. O salário mínimo nacional, em janeiro de 2014, é de 

R$ 724,00
164

, e, para essas habitações, caso ainda permanecesse esse preço (ver Tabela 5), as 

famílias atendidas seriam aquelas com renda acima de quatro salários mínimos. Mesmo o 

GDF ofertando imóveis para a faixa 1 do PMCMV, o número ainda é muito baixo tanto em 

relação às projeções governamentais de 2005, quanto para atender o déficit habitacional de 

262.126 u.hs., de acordo com o PLANDHIS (GDF, 2012, p. 168). 

O GDF, sem desconsiderar o PDOT, criou uma metodologia própria para desenvolver 

seu sistema de habitação popular. O PLANDHIS congrega as características da oferta 

habitacional com necessidades habitacionais. A necessidade habitacional, aqui também 

confundida com desejo – componente do PNHU –, visa atender famílias com renda de até seis 

salários mínimos, que manifestem o desejo de adquirir ou requalificar moradia. 

De acordo com dados obtidos em 2013 junto ao GDF, apenas 1.872 apartamentos de 

dois quartos, em fase de construção, serão ofertados para pessoas com renda a partir de 

R$1.600,00, na Região Administrativa Riacho Fundo II – etapa 3
165

, bem como no Paranoá 

Parque, com as mesmas condições, para 6.240 famílias. Os demais projetos habitacionais do 
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 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/. Acesso em: 12 dez. 2013. 
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 Valor referência do dólar: R$ 2,38. 
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 Riacho Fundo II – terceira etapa refere-se a quadras localizadas na parte sul da RA e em um contexto de 

dinamização econômica e adensamento urbano, de acordo com o PDOT. As informações foram obtidas em 

entrevistas realizadas junto aos técnicos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio 

Ambiente (SEDHAB) e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB).  
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GDF contemplam rendas superiores, conforme a Tabela 9, anteriormente apresentada, com 

exceção de u.h. para o Riacho Fundo II e Santa Maria, sem especificação da quantidade para 

essa faixa de renda, situada acima de 2,4 salários mínimos. Fenômenos típicos do capitalismo 

que resultam no acirramento da segregação social no e do espaço, situação tão conhecida, 

discutida e, infelizmente, incrustada em nossa sociedade. A superação dessa condição foi 

assumida no PLANDHIS (GDF, 2012, p. 36): 

 

O público-alvo deste Plano Distrital de Habitação de Interesse Social são 

famílias das mesmas faixas de renda para as quais se voltam os diferentes 

programas e ações do governo federal com a particularidade local que 

estabelece para o Distrito Federal que o interesse social deve contemplar a 

renda familiar de até 12 salários mínimos. Serão, no entanto, priorizadas no 

Plandhis as famílias com renda de até três salários mínimos. 

 

Contudo, como demonstrado na Tabela 8, essa superação ainda está por vir. Não se 

está, aqui, alijado da complexidade do tema. Apenas e inicialmente deseja-se caminhar para 

compreender a redução do morar em um momento no qual a problemática urbana amplia-se e 

torna-se limiar. A questão urbana não se reduz às formas no urbano. Desse modo, quais os 

reais critérios que determinam as faixas de renda que deverão ser atendidas? Trata-se de uma 

prática espacial articulada ao ativo fixo, que sedimenta a vida no espaço como abstração 

concreta. Abstrata por estar e ser separada de sua necessidade e, consequentemente, de seu 

uso, bem como reduzido à troca. A u.h. reúne contradições e conflitos da sociedade urbana 

posta no papel da produção social de moradia e dos circuitos da produção mercantil. 

Como exemplo, utiliza-se a entrevista ao representante da SEDHAB, lotado na 

subsecretaria de habitação, na qual foi possível apreender a contradição na prática entre o 

direito à cidade e a valoração econômica. Perguntado por que a RA Samambaia não poderia 

ter u.hs. para famílias com renda de até três salários mínimos, uma vez que é servida de 

infraestrutura urbana, inclusive metrô
166

, assim respondeu: a RA não possui terrenos que 

possam construir um número maior de u.hs. por terreno. Os lotes disponíveis do GDF 

possuem alto valor e, evidentemente, quando destinados à habitação de interesse social, o 

preço de comercialização seria baixo, uma vez que o edifício não pode ter muitos andares. Tal 

situação faria aumentar o valor da u.h., pois seria preciso construir garagens submersas e 

elevadores. Considera-se, a partir desse depoimento, a definição do padrão de uso social no 
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 A renda domiciliar média da população é de R$ 2.093,00 e a renda per capita de R$ 624,00, em um contexto 

de crescimento de sua população, segundo dados de 2011 da Pesquisa Distrital de Amostras de Domicílios 

(PDAD) – em 2004, a população era de 147.907, enquanto em 2011 foi de 193.485 pessoas, entre as quais 

apenas 59,5% possuíam imóvel próprio e quitado e 22,3% residiam em imóvel alugado, sendo apenas 8,6% em 

período de aquisição. 
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espaço a partir das realizações do mercado imobiliário. Portanto, o elemento catalisador – 

habitação – é aquele que, sem romper com o projeto urbanístico de Brasília, o sedimenta nas 

operações urbanas do GDF. 

Se na dialética hegeliana cada ideia suscita uma contrária para atingir a sua formulação 

e sequente desconstrução, Marx, por sua vez, mostrou como a realidade objetiva, pensamento 

e objetos se articulam em um movimento. A situação esboçada exemplifica a apropriação da 

renda fundiária e urbana pelo GDF e a habitação como produto. Alinha-se às diretrizes da 

política federal de habitação de interesse social (IPEA, 2012), a qual permitiu adequações às 

variadas formas de produção. Complexa porque, ao fazer determinados arranjos, o problema 

da expansão metropolitana não é resolvido. A segregação das pessoas de menos renda para a 

área metropolitana, mesmo que em loteamentos regulares, mal servidas com saneamento 

urbano e casas de alvenaria, parece ser a atualização higienista
167

 do DF. 

Embora a estrutura interna da cidade esteja muito articulada à dinâmica das frações 

dos mercados imobiliários, na qual os submercados de alta renda direcionam e definem a 

diferenciação espacial (SMOLKA, 1987, p. 48-49), o circuito imobiliário no DF tem uma 

especificidade. O território ainda possui muitas áreas de expansão, controladas, em parte, pelo 

governo local, ainda detentor da grande maioria dos lotes, sendo o governo, por intermédio da 

TERRACAP, seu proprietário. Isso faz com que o PDOT possa, de certa maneira, regular com 

mais precisão o mercado imobiliário, em um contexto no qual o próprio governo, ao favorecer 

os extratos superiores desse segmento, está também em busca da formação de renda fundiária, 

derivada do processo de acumulação, que possibilite a criação e a apropriação do excedente 

de lucro (TOPALOV, 1979).  

Decorre que a valorização imobiliária e o fomento a novos parcelamentos contribuem 

para esses ganhos no interior da política urbana, instrumentalizada tanto pela demanda por 

habitação como pela geração de emprego e renda. Reforça esse argumento pensar que, ao 

fomentar a demanda capitalista por terra, a prática governamental (no DF, as licitações de 

lotes feitos pela Terracap
168

 são uma evidência) determina o preço inicial dos terrenos e lotes 

e, por conseguinte, direta ou indiretamente, os preços dos imóveis. Há, na política 

habitacional do presente, uma intenção de um planejamento urbano com mais participação 
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 Trata-se de processo semelhante à retirada dos cortiços, no Rio de Janeiro do século XIX (CHALHOUB, 

1996). 
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 Criada pela Lei n.
 
5.861, de 12 de dezembro de 1972, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP – 

“tem por objeto executar, mediante remuneração, as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por 

meio da utilização, aquisição, administração ou alienação de bens, assim como realizar, direta ou indiretamente, 

obras e serviços de infraestrutura e obras viárias no Distrito Federal”. Disponível em: www.terracap.df.gov.br. 

Acesso em: 13 jul. 2012. 
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social (TOPALOV, 1979), mas com limites; é crucial rever as formas de realização dessas 

participações. Durante a realização das pesquisas de campo foi possível participar das 

reuniões entre a comunidade e o GDF. Ficou constatada a baixa participação popular, a falta 

de conhecimento pela comunidade local da realização de tais reuniões, da ausência de 

conhecimento prévio pelas pessoas do assunto que seria debatido e de uma apresentação do 

GDF das soluções possíveis aos problemas apresentados. Com isso, não houve caminho para 

a construção comunitária de outra solução possível ou sequer tempo para as pessoas pensarem 

naquelas que eram apresentadas. Qual, então, o sentido dessas reuniões com a participação 

popular? Como inserir o debate político da urbanização sem restringi-lo ao primado 

econômico? Como restituir o Estado à sociedade civil para, assim, ser possível a construção 

de territorialidades, nas quais formas de vivência partilhada possam se contrapor à perspectiva 

metropolitana no processo urbano? 

 



CAPÍTULO 3 

 

 

JARDINS MANGUEIRAL: O SENTIDO NA METRÓPOLE 

 

 

Não há dúvida de que o espaço da cidade de Brasília parcelado, hierarquizado nas 

regulamentações de seus diversos, mas semelhantes planos de ordenamento territorial, foi 

uma tentativa de reassegurar o controle do estado sobre o território. Contudo, a produção de 

espacialidades nesse território teve como processo fundante das ações empresariais do GDF 

sua adequação política à ação dos empreendedores imobiliários, com o objetivo de ampliar os 

ganhos valorativos da urbanização. O processo produtivo dessas espacialidades, em uma 

cidade que já nasceu terciária devido à sua função eminentemente política, tornou-se elemento 

imprescindível à consecução do seu espaço político, pois permitiu a acumulação de capitais 

necessária à sua constituição como metrópole.  

Brasília metrópole foi, portanto, sendo constituída em concomitância à sua instituição 

como cidade, instituindo seus conteúdos nas Regiões Administrativas, mas sem contradições 

e mudanças desses conteúdos na realização e produção do espaço social. Compreender esse 

movimento é necessário para localizar as relações que esses conceitos exercem no processo de 

urbanização e os nexos determinantes de suas espacialidades na formação metropolitana e de 

produção do seu espaço.  

Aqui, essas espacialidades, enquanto Regiões Administrativas, definem relações da 

vida imediata e a territorialização do estado. Ademais, elas contêm elementos inscritos na 

complexidade do processo de urbanização da metrópole e do sentido da cidade. Portanto, as 

RAs, formadas concomitantemente à organização da produção do espaço na cidade política, já 

possuem uma função política territorializada, mas produzem sua própria espacialidade a partir 

das variadas formas de sobreviver de seus moradores, nas sujeições, nos constrangimentos, 

nos favores, nos momentos particularizados de suas festas, nas trocas que fizeram aparecer 

um terciário próprio, mas que não possibilitava a territorialização da mão de obra.  

A mobilidade do trabalho na cidade que se fazia e se faz metrópole provocava e 

mantém os fragmentos que conformam a sua totalidade à negação e à positividade de cada RA 

em relação à cidade. Tal inserção da cidade e das RAs no processo metropolitano em função 

da máquina administrativa federal e do urbano como negócio para o governo local estabeleceu 
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as premissas para a afirmação das RAs nesse movimento, no qual a metrópole é a “expressão 

da negatividade do urbano” (SEABRA, 2003a, p. 46) porque em descompasso à reunião de 

todos e de tudo. 

Na medida em que a cidade política se fragmentava em territórios, seja pela ação 

privada dos agentes imobiliários ou na ação combinada nos planos territoriais que terminavam 

por instituir RAs, deu-se sua metamorfose, que fez surgir a metrópole. Em totalidade, a 

metrópole e a cidade política possibilitaram que os fragmentos da cidade estejam contidos em 

cada RA, pois a representação de Brasília foi construída em forma de materialidade enquanto 

diferença para o restante do Brasil, e não de novos conteúdos e práticas que mudassem 

historicamente os desmandos da classe dominante desse território. Nele, o setor agrário-

exportador jamais perdeu sua força política e social, embora a base da acumulação tenha sido 

urbana, já que a economia brasileira foi “fundada para cumprir um papel específico na 

acumulação internacional a partir de controles metropolitanos” (OLIVEIRA, 1978, p. 69). São 

esses os termos gerais em que a integração de cada RA se dava na cidade.  

A cidade como convergência negava a vida nas RAs, visto que sua tendência à 

metropolização na produção e reprodução do seu espaço provocava e provoca os constantes 

deslocamentos dos moradores, seja nas ordens judiciais, no poder da força bruta para remoção 

de grupos familiares ou nas ações econômico-políticas nesses territórios. Esses 

desenraizamentos, que apareceram como um fio tênue nas entrevistas feitas aos moradores de 

Valparaíso de Goiás e de Luziânia, surgiram na revelação de que o local de lazer para visitar 

familiares e amigos era Brasília. Essa satisfação da visita evidencia os fracionamentos e as 

separações na vida social estruturada a partir da divisão do trabalho e do aprofundamento da 

segregação socioespacial no processo de reprodução do espaço na metrópole. 

Assim, como se demonstra neste Capítulo, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral, 

encontra-se na RA de São Sebastião (ver Mapa 6). Configura-se, em decorrência desses 

complexos processos socioespaciais no lugar, uma reorganização territorial, na qual a 

redistribuição espacial das pessoas indica a urbanização do território em um espaço social 

estratégico para a acumulação, uma vez que determinadas condições estão sendo 

espacializadas para facilitar a mobilidade de capitais em suas realizações.  
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Mapa 6 
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Esta região antes ocupada por fazendas – Taboquinha, Papuda e Cachoeirinhas – cujas 

terras já haviam sido desapropriadas pela Constituição de 1889 e o foram novamente em 

1957. Nesse período, ao longo dos córregos Mata Grande e Ribeirão Papuda, se concentraram 

pessoas que viviam do comércio de areia, olarias e cerâmicas. Essas terras foram 

posteriormente arrendadas pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal
169

 para atender à 

construção civil. O contrato de arrendamento foi extinto devido à facilidade da vinda de 

materiais industrializados de outras partes do território nacional com a abertura e melhoria das 

estradas no contexto do arrefecimento no ritmo da construção das obras iniciais de Brasília. 

As pessoas que ali trabalhavam permaneceram e ampliaram as áreas ocupadas de maneira 

irregular. 

 

 

3.1 DE COMO A METRÓPOLE NEGA PARA REAFIRMAR SÃO SEBASTIÃO  

 

 

Não obstante, a ocupação do lugar foi consentida por fornecer mão de obra às olarias. 

Ademais, encontrava-se em uma área desapropriada, na qual os negócios com suas terras 

continuaram a serem feitos. No momento da construção de Brasília, a área ainda não oferecia 

nenhum atrativo além do uso para as pessoas que ali viviam e do fornecimento de tijolos e 

areia. Ressalta-se que a NOVACAP mantinha rígido controle sobre os acampamentos, que 

reuniam operários da construção civil. Estes, quando as obras acabassem, deveriam ser dali 

removidos. Ao que parece, na área em que hoje se encontra São Sebastião esse controle era 

quase inexistente do ponto de vista jurídico e administrativo. 

A questão fundiária no DF, ao não ser resolvida efetivamente, teve implicações 

indiscutíveis nos parcelamentos ilegais de terras (ver PENNA, 2000), principalmente nas 

áreas onde atualmente se localizam São Sebastião, Jardim Botânico e Paranoá. O debate 

jurídico acerca do domínio das terras no novo Distrito Federal iniciou-se com a transferência 

da capital da República para o Planalto Central. Uma linha de argumentação afirmava se 

haveria necessidade de desapropriar terras que já pertenciam em sua totalidade à União, outra 

afirmava ser confisco, estando ambos embasados no artigo 3
o 

da Constituição de 1891, 

conforme relata Farias (2005, p. 43). O Decreto-Lei n.
 
203/1967 determinava que as terras do 

Distrito Federal passassem ao domínio da União, mas a Constituição de 1967, em seu artigo 
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 De acordo com o Decreto n. 20.976, de 27 de janeiro de 2000, a Fundação foi extinta e suas atribuições 

passaram a ser realizadas pela Secretaria de Agricultura. 
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4
o
, I, afirmava que a União era detentora de porções de terras devolutas necessárias à defesa e 

ao desenvolvimento nacional, devendo as demais terras nessas condições ficar sob o domínio 

dos estados. A extensa discussão jurídica, política e fundiária escondia interesses, de acordo 

com Penna (2000, p. 62), das oligarquias dominantes nos estados de Goiás, Minas Gerais e 

São Paulo que, de certa maneira, na prática não permitiram o efeito das Leis.  

Conforme o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Grilagem de 

Terras, criada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 1995, o Decreto de 

desapropriação de 14.400 km
2 

para a constituição física do DF gerou também uma 

especulação nos valores dessas terras. Esse relatório destaca, inclusive, a criação de 

loteamentos anteriores à construção da nova Capital nas Fazendas Paranoá e Mestre D’Armas. 

Em 1958, o governo federal desapropriou 170 fazendas próximas ao Plano Piloto, mas a 

restrição orçamentária na década de 1960 e o advento da ditadura militar diminuíram as 

desapropriações. No entanto, não houve debate sobre a necessidade de o Estado pagar ou não 

pelas desapropriações. 

Os conflitos fundiários e as grilagens de terras tornaram-se mais agudos a partir de 

1980, justamente na região de Planaltina e Paranoá, onde, na década de 1990, foi criada a RA 

São Sebastião. É comum dizer que tais conflitos surgem devido às demandas habitacionais da 

população que se ampliava e que fazia a cidade crescer desordenadamente. Contudo, o espaço 

era produzido para o mercado imobiliário, voltando-se à classe média desejosa de amplas 

casas luxuosas nessas regiões. Os conflitos fundiários travados nas Fazendas Paranoá, Papuda 

e Taboquinha, ainda de acordo com o Relatório supracitado, resultam dos problemas no 

entendimento da Lei e da falta de vontade política de resolvê-los. As terras eram da União e 

não se investigou como elas se tornaram privadas, resultando em problemas nos registros para 

demarcar os limites já desapropriados e, portanto, transformando-se em impedimentos para a 

escrituração dos lotes pela TERRACAP nessas localidades, que vieram a se tornar as Regiões 

Administrativas do Paranoá, de São Sebastião e do Jardim Botânico
170

. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio 

Ambiente (SEDUMA), nos parcelamentos urbanos informais implantados no DF a renda da 

população residente é distribuída da seguinte maneira: 191 parcelamentos são de baixa renda, 

119 de média renda e sete de alta renda. Em termos de população, 369.692 habitantes são de 

baixa renda, 158.484 de média renda e 5.402 de alta renda. De acordo com o PDOT/1997, 
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 Em 2001, o periódico Correio Braziliense (p. 7) destacava: “33% das terras, segundo a TERRACAP, estão na 

mão de particulares e outros 8,55%, são antigas fazendas não totalmente desapropriadas, ou seja, parte é pública 

e parte é particular”. 
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duzentos desses parcelamentos informais estão em zonas urbanas e 117 em zonas rurais. 

Esses elementos de fomento à conversão de zonas rurais em urbanas foram os mesmos que 

fizeram constar, no PDOT/2009, como estratégia de expansão urbana do DF, a ocupação do 

chamado “eixo sul”, ao longo da DF-140. Atualmente, nesse eixo se concentram condomínios 

para famílias de alta renda. Essas questões serviram para institucionalizar o crescimento 

expansivo no território. 

Assim, a formação da ocupação da futura São Sebastião ao longo dos córregos foi se 

tornando mais complexa na medida em que as valorizações das terras dessas antigas fazendas 

entravam nas extensões econômico-políticas dos setores produtivos e financeiros. Nesse 

contexto, o discurso da sustentabilidade inseriu parte do território de São Sebastião e de outras 

RAs na área de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu
171

 e Descoberto (via Decreto 

Federal n. 88.940, de 1983), principalmente porque o valor socialmente determinado de seu 

espaço, resultado da criação de áreas de proteção ambiental e da formação do mercado 

imobiliário
172

 privado no DF, se constituiu em detrimento ao uso e aos locais de moradia 

anteriormente ali estabelecidos. O mercado privado passou a atuar de maneira semelhante ao 

planejamento urbano no DF, no sentido de ser indiferente às classes populares. Tal 

indiferença certamente se fortaleceu frente à precariedade da vida e possui a face do 

clientelismo e do patrimonialismo a favorecer a sua atuação, ainda hoje, nas relações sociais 

em Brasília.  

Nesse sentido, se pode afirmar que o projeto urbanístico-planejamento urbano de 

Brasília tornou-se uno com a instituição Estado, cuja dimensão é fundamental, posto que 

atravessa e articula todos os âmbitos da formação social. O par projeto urbanístico-

planejamento urbano mantém e engendra as relações sociais dominantes produzidas e 

reproduzidas no GDF. Sob esse par, a instituição Estado, ao realizar o ato instituinte de 

promulgação de leis de desapropriação, criou ele mesmo um grande conflito e aprofundou a 

contradição da propriedade privada e de seus interesses, isso quando, no ato de 

desapropriação, fez com que esse par se passasse por universal, logo racional, e, com ele, a 

divisão social na estrutura mercantil das trocas.  

Esses grupos de pertencimentos políticos desde sempre realizam pressões em uma 

instância oficial aparentemente homogênea como o GDF, para possibilitar a ação dos agentes 
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 O Rio São Bartolomeu é formado pelos rios Pipiripaus e Mestre D’Armas nas proximidades de Planaltina no 

DF. 
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 “À medida que o GDF foi repassando terras para a iniciativa privada, fragmentando seu estoque de terras, 

ocorreu a formação de um mercado imobiliário privado e bastante oligopolizado no DF, formando um bloco 

dominante, politicamente hegemônico no processo de apropriação fundiária e de gestão do excedente gerado na 

produção do espaço urbano” (PENNA, 2000, p. 43). 



170 

  

imobiliários privados. Penna (2000, p. 45) salienta que esses agentes fomentaram o 

crescimento urbano acelerado desde São Sebastião, em direção a Sobradinho e Planaltina, 

desvinculado-se do PEOT, ainda em 1977, e sendo incorporados pelo planejamento territorial 

do GDF em 1996, no PDOT. Essa foi uma medida de tentativa de ordenamento estatal diante 

do “processo de fragmentação do espaço homogêneo da concepção política” (PENNA, 2000, 

p. 53) que se revela no papel empresarial do GDF. 

A área de São Sebastião pertencia, anteriormente, à RA Paranoá, até 1993 (Decreto-

Lei n. 167, de 25 de junho de 1993), e, até 1995, ainda não havia sido desapropriada. De 

acordo com informações do mapa do Distrito Federal relativas à propriedade da terra: 45,10% 

dos domicílios próprios, ainda hoje em São Sebastião, estão em áreas não legalizadas 

(CODEPLAN, PDAD, 2012, p. 18) e vinte mil domicílios com renda domiciliar de 3,4 

salários mínimos não possuem a titularização de seus imóveis (conforme apresentado 

anteriormente, na Tabela 10 desta Tese). A sua criação se deu em um momento no qual os 

condomínios privados de alto padrão construtivo, próximos ao Lago Sul e ao Plano Piloto, já 

haviam sido erguidos como (ex)apropriação privada da terra, em áreas de “ocupação restrita, 

proibida e ilegal, sobre a qual o GDF detinha o domínio total” (PENNA, 2000, p. 55). O uso e 

as conquistas por infraestrutura urbana foram iniciadas pelos primeiros moradores do lugar, 

mecanismos de garantias legais em um processo de territorialização da lógica imobiliária. 

 

 
Foto 5: Abastecimento de água em São Sebastião. 

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal. 
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Não obstante, o mercado imobiliário, ao se adequar às normas de preservação 

ambiental, consolidou “a valorização diferencial da periferia privada” (PENNA, 2000, p. 55) 

sob o discurso da realização de habitações para alcançar legitimidade e investimentos 

públicos de infraestrutura urbana. A Foto 5 mostra o abastecimento de água em 1996, feito 

por chafarizes; percebe-se, quase na virada do século, a precariedade existente na vida dos 

moradores. Muitos desses condomínios, de acordo com Penna (idem, p. 65), localizados na 

APA da Bacia São Bartolomeu, encontram-se em terras públicas pertencentes ao GDF ou à 

União
173

. Eles se localizam em uma área na qual, em 2004, foi criada a RA Jardim Botânico 

(Lei n. 3.435, de 31 de agosto de 2004). Dessa maneira, São Sebastião tornou-se vizinho de 

duas RAs, nas quais predominam a classe média alta do Distrito Federal – Jardim Botânico e 

Lago Sul. Contudo, esses condomínios se encontram também em São Sebastião e, como as 

poligonais de apenas dezenove RAs possuem delimitações definidas, o GDF estuda, desde 

2009, as formas e as possíveis consequências dessas definições. Segundo Araújo (2009, p. 4), 

faz parte desses estudos a inclusão dos condomínios situados em São Sebastião, a partir da 

definição da poligonal, na RA Jardim Botânico.  

Em março de 2013, a CODEPLAN foi consultada a respeito das definições das 

poligonais e informou que um grupo específico analisa essa questão. Portanto, ainda não é 

possível acessar o andamento de seus conteúdos. Por outro lado, 70% dos atuais moradores do 

Setor Habitacional Jardins Mangueiral revelaram que compraram seus imóveis nessa 

localidade devido à valoração futura. Pode-se deduzir, então, que esse Setor poderá vir a ser 

parte da RA Jardim Botânico. Isto contribui para a compreensão de que esse empreendimento 

foi feito para uma fração da classe média média, e não para atender o d.h. de São Sebastião. 

A população desta RA é de 97.977 habitantes, com uma taxa média geométrica de 

crescimento de 12,23% ao ano, sendo 69,1% dela a faixa na qual se concentra a força de 

trabalho (de 15 a 59 anos). Além disso, 41,53% dessas famílias têm os filhos como chefes de 

família.  

A população é formada por migrantes, com predominância daqueles oriundos do 

Nordeste e Sudeste, que foram em busca de trabalho e da necessidade de acompanhar 

parentes. Quanto ao tempo de residência nesta RA, 45,07% das pessoas estão na Região há 

mais de quinze anos; 34,87% possuem de um a quatorze anos; e 5,16% estão a menos de um 
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 “Como não foi desapropriada a totalidade das terras no DF, e uma parte delas se encontra na mão de terceiros, 

formaram-se verdadeiros enclaves privados dispersos pelo território, e que constituem a origem dos conflitos 

pela posse da terra, dos parcelamentos ilegais e da grilagem da terra no DF” (PENNA, 2000, p. 66). 
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ano residindo nessa localidade. Grande parte daqueles que aí residem – 70,40% – nunca 

mudaram de RA, mas é significativo o número de pessoas que residiam em outras RAs e para 

lá se dirigiram. O Gráfico 1 mostra o período de maior chegada em São Sebastião, o qual 

coincide com a transformação em RA e a possibilidade representada, nesse momento 

transitório, de obter residência própria. De acordo com a PDAD (2013), na análise das 

residências foi constatado que 13.171 pessoas vivem em condições precárias de habitabilidade 

devido aos 40 m
2 

de área construída de suas residências, estando 14,43% dos domicílios 

situados “perto de APAS” (idem, p. 24) e 45,10% são possuidores de moradia própria em 

terrenos não legalizados. As casas de alvenaria contam com serviços de água, luz e esgoto, 

11,82% da população recebem bolsa família, 90,38% fazem suas compras na própria Região, 

85,67% das pessoas não possuem plano de saúde privado e 51,90% possuem automóveis. 

Esses dados mostram as novas estratégias da acumulação no vivido nesse momento de 

metropolização do DF, que, por sua vez, ao lado da origem de residência anterior (Gráfico 1) 

e da diminuição da migração local (Gráfico 2), denotam uma significativa mudança nas 

frações de classes que ali passaram a residir. 

 

Gráfico 1 

 
Fonte: PDAD (2013). 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 
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Gráfico 2 

 
Fonte: PDAD (2013). 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Ainda de acordo com os resultados da PDAD (2013), a renda média familiar mensal é 

de 3,97 salários mínimos e o nível de escolaridade de 38,93% da população é o fundamental 

incompleto. No tocante à ocupação dos moradores de São Sebastião, 54,71% possuem 

atividades remuneradas; 5,29% estão aposentados; e 5,42% desempregados. Nas atividades 

remuneradas, o setor terciário apresenta 86,38% da mão de obra empregada. Nesse universo 

de remunerados, apenas 48,15% possui carteira assinada e 25,09% declararam ser autônomos; 

33,66% pagam a previdência pública e 0,40% a privada. Em relação ao local de trabalho, 

33,78% exercem suas funções trabalhistas em São Sebastião; 35,36%, em Brasília – Plano 

Piloto; 11,71% em vários locais; e 8,96% no Lago Sul, sendo o restante dividido em outras 

RAs, totalizando números pouco expressivos.  

O predomínio do terciário é uma realidade nacional que também se mostra na RA São 

Sebastião, devido ao aumento do salário mínimo acima da inflação por mais de uma década, à 

expansão da cobertura e do valor das transferências de renda e ao aumento do crédito popular, 

que permitiram um aumento na renda e no consumo das classes de menos poderes aquisitivos. 

Ainda, a possibilidade de essas pessoas terem crédito diz respeito ao ganho de confiabilidade 

cotidiana do mercado e cria linhas de saída, porque aqueles que sobrevivem com renda 

mínima possuem outras formas de lidar com o dinheiro em direção a outros arranjos, sendo o 

mais importante se reconhecerem como cidadãos em uma organização social e econômica de 

extrema injustiça.  

Esse patamar do consumo, no qual a tentativa de distribuição de renda se torna um 

intento quase de benefícios, e não de direitos, fornece margens a outros tipos de 
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mercantilização daquilo que se pensaria serem direitos e justiça social. São Sebastião expressa 

os impactos positivos no comércio local devido aos programas assistenciais que favoreceram 

o consumo. Se, por um lado, na sociedade, os conservadores lançam seus brados contra o 

Bolsa Família, e é pública e notória a reação da mídia e de parcelas da sociedade à 

equiparação dos direitos das empregadas domésticas aos demais trabalhadores, os dados 

anteriores mostram que essas pessoas passaram a ter uma possibilidade de negociação no 

mercado frente às formas acachapantes da exploração do seu trabalho. Todavia, essa força de 

trabalho se mostra demandatária de qualificação e inserida no terciário, que, notoriamente, é 

marcado pelo elevado grau de rotatividade dos trabalhadores.  

A penetração de interesses empresariais na apropriação dos recursos destinados às 

políticas sociais desvela uma captura das políticas sociais, colocando-as como mediadoras do 

consumo, mas para realizar a acumulação, como se pode perceber em São Sebastião, onde, 

segundo os dados, há baixos índices de escolaridade e um grau de dependência da saúde 

pública. Por isso, não obstante, se mostram ainda ineficientes para assegurar a igualdade e os 

conteúdos qualitativos de vida. Vale lembrar que os trabalhadores situados nessas faixas de 

renda cumprem longas jornadas de trabalho, mas são consumidores endividados. 

Diante dessa constatação, se pode afirmar que aqueles que ficaram às margens dos 

córregos em São Sebastião, quando terminado o arrendamento da Sociedade Zoobotânica do 

DF, constituíram um espaço de heterotopia
174

, ainda que momentâneo e sob a subjetividade 

do projeto urbanístico-planejamento urbano de Brasília, como demonstrado nos depoimentos 

coletados. 

Não se pode prescindir, nesta análise, do depoimento, ouvido nas entrevistas, que 

narra as lutas de seus moradores por equipamentos públicos e para darem um nome à Região, 

em 1985, para que esta não ficasse com o mesmo nome do presídio da Papuda, ali construído 

na década de 1970. Isso sugere que a enfática declaração de alguns moradores de terem dado 

o nome a São Sebastião pode conter não apenas a negação do estigma de uma área prisional, 

mas a construção política vinda das elites e do próprio GDF de um sentimento de lugar e, 

portanto, a salvo das leis ambientalistas, para, ao mesmo tempo, impedir que uma área 

relativamente próxima do Plano Piloto se transformasse em área de proteção ambiental.  

Essa mudança de denominação ocorreu no mesmo momento em que líderes 

comunitários conseguiram a posse de glebas em articulação com a elite fundiária e política 

para, posteriormente, comercializarem os lotes. Um processo no âmbito de interesses 
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 Refere-se ao sentido dado por Lefebvre (2004, p. 45) quando surge no lugar uma busca, mesmo que 

inconsciente, de “ruptura-sutura” de outros significados para a vida cotidiana. 
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conflituosos e contraditórios constituintes do ordenamento urbano do DF, que não se 

interrompeu com a criação da RA São Sebastião. O encontro desses moradores com os termos 

da urbanização, assim como com seus códigos de comportamentos e ações públicas e 

privadas, pode ter sido vivido, em parte, como afrontamento. Isso, de certa maneira, diluiu-se 

na estrutura social subordinada à lógica da acumulação, da força política instituída em 

Brasília e de sua significação na mercantilização do espaço vivido. 

De acordo com Holston (2010), o que moveu a negativa de um lugar àqueles que não 

faziam parte do funcionalismo público no Plano Piloto foi, antes da questão econômica, um 

critério baseado em status. Para limitar o acesso à cidade burocrática, o Estado regulava o 

mercado imobiliário e o acesso à propriedade. Apenas poderiam ter acesso a uma moradia no 

Plano Piloto aqueles ligados à burocracia ou que obtinham autorização oficial para isso. Para 

Holston (idem, p. 280-286), três categorias de pessoas podiam morar no Plano Piloto: 

funcionários eleitos do governo federal, da hierarquia burocrática e as elites pioneiras. Para 

comprar lote nas cidades-satélites era necessário ter emprego no Distrito Federal ou ser 

funcionário público. Para compradores da periferia, antes dos demorados procedimentos 

burocráticos e de suas exigências contratuais, era preciso obter a sanção do subprefeito e 

conseguir pagar, durante três anos, o terreno, além de construir uma casa de alvenaria. Ao 

final, obtinha-se o título de posse, e não de propriedade, que, quando obtido, era sob as 

pesadas taxas e tributos. Se houvesse qualquer descumprimento às normas do contrato o 

trabalhador perdia o terreno, o dinheiro investido e todas as benfeitorias que fez. 

Evidentemente que para a maioria restavam apenas barracos de madeira, em lotes ilegais. 

Fora do Plano Piloto, o Estado distribuía vantagens desiguais por meio da doação e da 

venda seletiva de terrenos. Holston (idem, p. 282) denominou esse processo como 

“hierarquias da corte”, cujos privilégios, para além da moradia, afetavam significativamente 

as condições de vida. Nessa linha de análise, Holston (2010) assegura o status de agente de 

estratificação social no território, o que fez nascer o estilo de vida reproduzido nos indivíduos 

em cada degrau da hierarquia administrativa. Para governar as então denominadas cidades-

satélites, foram criadas as subprefeituras, onde tais administradores reproduziam a estrutura 

administrativa do Plano Piloto e, evidentemente, distribuíam recursos públicos segundo os 

interesses que lhes conviessem. 

O afrontamento a que se referiu anteriormente entre os códigos de comportamento 

provenientes da urbanização e os moradores de São Sebastião pode ter sido diluído por essas 

distribuições de privilégios, que resultaram na articulação dos líderes comunitários ao 

domínio daqueles organizados politicamente. Holston (2010) assinala que os moradores da 
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periferia criavam associações autônomas, sem participação política, apenas como 

proprietários dos lotes recebidos. Embora São Sebastião sequer existisse como cidade-satélite, 

seus moradores organizaram-se, ainda que sob o domínio político do autoritarismo, 

produzindo a unidade daquela que se tornaria uma RA, com os pressupostos organizativos da 

cidade administrativa de Brasília e dos mecanismos de capitalização do espaço.  

Um dos líderes comunitários entrevistados, que chegou ao DF na década de 1960, não 

soube explicar a indagação de como conseguiu as terras que depois distribuía gratuitamente, 

uma vez que em tão pouco tempo após sua chegada à região conseguiu recursos para comprá-

las. Nessa entrevista, também foi significativa sua afirmativa de que “só dava lote para quem 

construísse em alvenaria” e, para que todos cumprissem essa exigência, “ele autorizava ao 

dono da loja de material de construção local que vendesse fiado”, seguindo o mesmo modelo 

construtivo da NOVACAP. Contudo, sob o mando dos detentores de poder e articulados 

grandes proprietários fundiários
175

, a distribuição de benesses (lotes e material de construção) 

forma parte do conjunto de mecanismos necessários para fomentar o uso e a cooptação de 

eleitores. Vale ressaltar que, na década de 1980, a Companhia Energética de Brasília (CEB) 

instalava energia elétrica a quem se dispusesse a pagar um valor considerável. Em um dos 

depoimentos coletados, a instalação da rede elétrica foi um “favor” do então diretor de 

distribuição da CEB, que mais tarde se tornaria governador do DF, José Roberto Arruda. 

A moradia foi o meio de tornar o território urbanizado, para que mais tarde esses 

terrenos pudessem entrar no circuito valorativo dos demais terrenos do DF, uma vez que, 

como assinalado anteriormente, essa área estava, desde 1983, inserida na APA São 

Bartolomeu. Naquele momento já se previa a construção de um reservatório hídrico, pelo 

represamento das águas do rio São Bartolomeu, desde os ribeirões Mestre D’Armas e 

Pipiripau até as proximidades do ribeirão Papuda
176

. A criação de São Sebastião é parte de 

uma inclusão concreta na metrópole de uma exclusão ativa daquilo que politicamente poderia 

ter sido uma conquista social de um lugar na cidade. Portanto, um processo que tem relação 

com as formas que a expectativa de uso futuro, presentes no DF desde o momento que 

Kubitschek determinou a desapropriação de suas terras, passou a influenciar o mercado de 

formação de valores da cidade. 
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 Em relação às afirmativas da ação de elites fundiárias, estas estão também fundamentadas no processo de 

formação do Condomínio Residencial Mansões Itaipu, o qual teve origem no parcelamento de parte das terras da 

fazenda Taboquinha, adquiridas em 1978, pela empresa Libra-Agropecuária Líbio Brasileira. Essas terras foram 

inicialmente comercializadas por seu proprietário, Capitão Campos, em 1902, e posteriormente à primeira 

Constituição brasileira de 1891, cujo artigo 3
o
 determinava como pertencendo à União uma área de 14.400 km

2 

no planalto central da República. Foi vendida novamente em 1954, ao Coronel Delfino Machado de Araújo. 

Disponível em: http://www.mansoesitaipu.com.br/. Acesso em: abr. 2014. 
176

 Dados disponíveis em: http://www.cbhparanoa.df.gov.br/. Acesso em: abr. 2014.  
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3.2 DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO SETOR HABITACIONAL JARDINS 

MANGUEIRAL 

 

 

 A construção do Setor Habitacional Jardins Mangueiral foi definida, inicialmente, para 

fornecer aos servidores do GDF, que tivessem mais de trinta anos na cidade, um programa de 

moradia específico, mas também estendido às famílias com rendimento de até doze salários 

mínimos, residentes há mais de cinco anos no DF e que não possuíssem imóvel próprio. O 

empreendimento, considerado “ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente 

justo”
 177

, está situado próximo às rodovias EPCT- DF 001 e DF 463. O Setor possui 200,11 

hectares e abrigará, a princípio, oito mil u.hs. em quinze quadras condominiais. O número de 

u.hs. foi calculado para abrigar trinta mil habitantes, divididos pelo coeficiente de 3,75 

habitantes por u.h.
178

. O empreendimento “deverá gerar quatro mil empregos diretos”
179

, 

tendo sido resultado da “pioneira” parceria público-privada (PPP) para a realização da política 

habitacional no DF. 

 A popularização da atuação do setor privado na prestação de serviços, construção, 

financiamento e manutenção de infraestruturas, onde antes era terreno restrito do Estado, data 

da década de 1990 em todo o mundo. A parceria público-privada surgiu associada à 

emergência da new public management, no interior dos pressupostos de governança. 

Basicamente o Estado, em sua atuação federal, regional, estadual e local, passou a tratar suas 

funções a partir da seguinte composição: a seu encargo a definição de políticas e a prestação 

de serviços pela iniciativa privada.  

No Brasil, a Lei 11.079/2004 regula as parcerias público-privadas como instrumento 

efetivo de viabilização de crescimento do país
180

. De acordo com essa Lei, a PPP é um 

contrato de prestação de serviços em médio e longo prazo (de cinco a 35 anos), firmado pela 

Administração Pública com valor superior a vinte milhões de reais. Não é permitido utilizar a 

PPP para um objetivo único de fornecimento de mão de obra, de equipamentos ou execução 

de obras públicas. A Lei também define a PPP como contrato de concessão patrocinada
181

 e 

administrativa
182

.  
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 Utilizam-se termos de sítios da internet. Disponível em: http://www.sindireta.org.br. Acesso em: 18 abr. 

2012. 
178

 Edital n.
 
01/2008, capítulo 1, item 2 – “Do objeto da licitação” (p. 11). 

179
 Disponível em: http://www.skyscrapercity.com/. Acesso: em 16 mai. 2012. 

180
 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br. Acesso em: 3 fev. 2014. 

181
 Refere-se à concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, quando envolver, adicionalmente, a tarifa cobrada dos usuários e a contraprestação pecuniária do 

http://www.skyscrapercity.com/
http://www.planejamento.gov.br/
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A PPP permite a utilização de recursos privados para a consecução dos objetivos do 

Estado e possibilita àqueles uma maior participação nos negócios públicos. O elemento 

catalisador da parceria, que foi inovado pela supracitada Lei, é a garantia de retorno e 

compartilhamento de riscos. Essa Lei tem relação com outros dois diplomas normativos, a 

saber: Lei n. 8.987/1995 (Concessões) e Lei n. 8.666/1993 (Licitações). Resulta de um 

movimento, iniciado na Constituição Federal, de retirada do Estado da economia a partir de 

conteúdos desnacionalizador, privatista e neoliberal (BONAVIDES, 2006), que começou com 

o Plano Nacional de Desestatização, institucionalizado na Lei 8.031/1990. Várias emendas 

constitucionais permitiram a quebra de monopólios estatais e tratamentos diferenciados a 

empresas brasileiras. Nesse contexto, surgem as agências reguladoras (1996) sob o discurso 

da eficiência, presente na Reforma Administrativa contida na Emenda Constitucional 19.  

Vários são os dispositivos considerados para a escolha dos projetos de PPP, sendo 

levados em consideração estudos prévios realizados pelo órgão da Administração ao qual está 

afeto cada projeto. Definido o projeto, é necessária a realização de audiência pública, com 

exposição da minuta do edital e do contrato e estudo de impacto ambiental, entre outros. Após 

a audiência pública, deve ser realizada a licitação para a escolha do parceiro, o qual, antes da 

celebração do contrato, deverá proceder à criação da sociedade de propósito específica (SPE), 

que se constituirá, na prática, no parceiro privado. A PPP é uma adequação para setores 

deficitários do país, mas também facilita a obtenção de crédito imobiliário estendido a todas 

as classes. É utilizada em projetos de grande amplitude social e econômica, principalmente 

aqueles relacionados à construção e operação de hospitais, escolas, presídios, estradas, pontes, 

túneis, redes de energia elétrica, redes de água e esgoto, núcleos habitacionais. Trata-se de 

uma modalidade que horizontaliza a relação entre entes públicos e privados. 

Os polos contratantes em parcerias público-privadas respondem pelo capital investido 

de modo bastante distinto, quando comparados aos contratantes de um contrato de 

financiamento habitacional convencional. Para aumentar a eficiência da intermediação 

financeira, critérios legais novos foram estabelecidos. A remuneração aos serviços prestados 

se dará após o início da operação. Os lucros do privado estão associados ao cumprimento dos 

prazos e à diminuição dos custos (decorre daí, muitas vezes, o aumento na exploração da mão 

                                                                                                                                                                                     
parceiro público ao parceiro privado. É regida pela Lei federal das PPPs, aplicando-se subsidiariamente a Lei 

federal das Concessões e Permissões, Lei n. 8.937/1995 (DI PIETRO, 2005). É quando, ao lado da concessão de 

serviços de transporte coletivos, tem-se a obrigação de explorar, executar, implantar uma estação rodoviária, por 

exemplo.  
182

 De acordo com a definição do § 2º do artigo 2º da Lei 11.079, é o contrato de prestação de serviços dos quais 

a Administração Pública é a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e 

instalação de bens. A remuneração é feita pelo setor público, e não pelos usuários. 
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de obra e a má qualidade dos materiais utilizados). A obtenção de financiamento para as 

empresas participantes foi facilitada, pois elas podem oferecer a própria receita futura do 

empreendimento e, em caso de inadimplência, os agentes de financiamento podem assumir o 

controle do investidor privado na concessão. Em relação à adimplência do Estado, foi 

instituída a Segurança Jurídica, que prevê a possibilidade de utilização de métodos 

extrajudiciais de solução de controvérsias do contrato. Trata-se da participação de árbitros 

especializados e técnicos no objeto das PPP’s para solução de conflitos daquele contrato de 

forma eficiente. A crítica genérica que se faz às PPPs é a de que o Estado se torna garantidor 

do retorno do investimento aprovado na parceira, reduzindo a quase nada os “riscos do 

negócio”, justificativa para a existência dos lucros. 

A Lei 3.792/2006
183

 criou o programa de PPPs no âmbito do DF e instituiu normas de 

licitação e contratação. O Setor Habitacional Jardins Mangueiral é resultado de uma PPP, cuja 

contrapartida da administração pública está assegurada no artigo 6
o
, incisos I a V

184
. O 

objetivo da PPP consistiu na implantação, gestão, operação e manutenção de empreendimento 

no Setor Habitacional Jardins Mangueiral. A outorga da PPP foi feita na modalidade 

administrativa, sendo a remuneração do empreendimento realizada pelo setor público a partir 

de contraprestação não pecuniária – cessão do terreno, do direito de exploração econômica do 

empreendimento, comercialização de unidades domiciliares econômicas e transferência da 

propriedade das áreas comerciais que compõem o empreendimento – e contraprestação 

pecuniária mensal, de acordo com o contrato n.
 
007/2009 (p. 26). Coube à parte privada da 

parceria a implantação e gestão do empreendimento, bem como articular a execução das obras 

de construção de unidades domiciliares econômicas, de infraestrutura urbana, de áreas 

comerciais, áreas verdes e a prestação de serviços de manutenção e operação do 

empreendimento. De acordo com o Edital n.
 
01/2008 (p. 11), os serviços compreendem as 

seguintes atividades: parcelamento do solo, obtenção da licença ambiental, preparação de 

áreas para as unidades habitacionais e equipamentos comunitários, gerenciamento do 

empreendimento, manutenção do sistema viário, limpeza, jardinagem, varrição e paisagismo – 

                                                           
183

 Lei Distrital de 2 de fevereiro de 2006, em seu artigo 10
o
, inciso VII, parágrafo 3

o
, define que “a 

implementação de projetos de PPP que envolvam investimento significativo de recursos públicos ou sejam de 

grande repercussão popular ou social deverão ser objeto de audiência pública prévia para a discussão das 

minutas do edital e do contrato”. Buscou-se, a partir do Portal da Transparência Pública da SEDHAB, em 

fevereiro de 2014, o direito de acesso à ata da audiência pública relativa à criação da PPP Jardins Mangueiral, 

mas, até o fechamento desta Tese, não foi possível concretizar o pedido. 
184

 “Art. 6º: A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parcerias público-privadas poderá ser 

feita por: I – ordem bancária; II- cessão de créditos não-tributários; III – outorga de direitos em face da 

Administração Pública; IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominiais; V – outros meios admitidos em 

Lei.” 
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exceto serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos. O Contrato é regido pelas 

seguintes leis: Lei Federal n.
 
11.079/2004, Lei Distrital n.

 
3.792/2006, Lei Federal n.

 

8.987/1995, Lei Federal n.
 
8.666/1993, dispostas no Decreto Distrital n.

 
29.493, de 8 de 

dezembro de 2008. 

O Empreendimento supracitado conta, ainda, com equipamentos públicos definidos 

nos termos do Edital n.
 
01/2008, destinados à população em geral, tais como de educação, 

creche, cultura, saúde, lazer, postos policiais com área equivalente a 84.000 m
2
. Entretanto, a 

construção e a prestação de serviços dos equipamentos públicos ficam sob a responsabilidade 

da Administração Pública, cabendo à parte privada apenas a urbanização dos lotes. As obras, 

de acordo com o Edital, deverão ser executadas por etapas e subdivididas em quinze quadras, 

cuja licitação foi conduzida pela CODHAB, sendo conferido à parte privada o direito de 

exploração econômica.  

O contrato, celebrado em 25 de março de 2009, foi realizado entre a CODHAB e o 

Consórcio “Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A”. O “Jardins Mangueiral 

Empreendimentos Imobiliários S.A” é resultado de um consórcio formado pelas empresas 

Soltec
185

, Emplavi
186

, GeoLógica
187

, Odebrecht Bairro Novo
188

, Villela&Carvalho
189

 e 

Silco
190

. A exploração econômica para o Consórcio contratado permite o parcelamento, a 

incorporação e a comercialização de unidades domiciliares econômicas, no valor de 

R$836.068.544,00 e das áreas comerciais, correspondente a 105 mil m
2
, avaliadas em 

R$34.153.000,00, pela contratada, em terreno avaliado pela TERRACAP em 

                                                           
185

 A Soltec Engenharia foi criada em Brasília, em 1984, para trabalhar nas áreas de geotecnia, fundações e 

reforços estruturais. Em 1997, passou a trabalhar também na construção e incorporação de edificações. 

Adalberto Cleber Valadão Júnior, gerente na empresa, é diretor de assuntos tributários e membro do conselho 

consultivo da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI/DF), um dos vice-

presidentes do Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON/DF) – gestão 2013-2015 – e financiou 

a campanha de 2006 para eleição de Arruda (disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/, acesso em: 12 

fev. 2014). Não possui negócios na Bolsa. 
186

 A Emplavi foi fundada em 1982, para atuar na área de prestação de serviços em planejamento, administração 

e vendas de imóveis. É formada pela Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda. e representada pelo diretor Gil 

Pereira, que ocupa cargo na diretoria da ADEMI/DF e contribuiu também com a campanha de Arruda; ainda, a 

Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. também financiou a campanha do ex-governador (disponível em: 

http://www.dino.com.br/, acesso em: 12 fev. 2014). Não possui negócios na Bolsa. 
187

 A GeoLógica é uma empresa de consultoria ambiental, fundada em 2001, cujos principais clientes são 

Emplavi, Jardins Mangueiral, Silco, PaulOctávio, Odebrechet, Cyrela (disponível em: 

http://www.geologicadf.com.br/. Acesso em: 12 fev. 2014). Não possui negócios na Bolsa. 
188

 A holding Odebrecht S.A foi criada em 1981 e sua atuação vem desde 1944, com a construtora Norberto 

Odebrecht S.A. Uma de suas especialidades é a criação de bairros novos, como o Jardins Mangueiral, a partir da 

sua empresa Bairro Novo. 
189

 A Villela&Carvalho atua em Brasília desde 1968. Eduardo de Oliveira Villela é vice-presidente da 

ADEMI/DF. Também foi uma das empresas que contribuíram para a campanha do candidato a governador do 

DF, José Roberto Arruda, em 2006. Não possui negócios na Bolsa. 
190

 A Silco Engenharia opera desde a década de 1990 no mercado de construção civil de Brasília. Tanto a Silco 

Engenharia como a Silco Participações e Investimentos Ltda. contribuíram com a campanha de Arruda. Um de 

seus fundadores, José Wilson Silva Corrêa, é um dos diretores da ADEMI/DF. Não possui negócios na Bolsa. 

http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://www.geologicadf.com.br/
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R$44.548.000,00. A contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, de 

acordo com o contrato n.
 
007/2009, totaliza R$ 933.221.544,00 – R$ 63 milhões

191
 deverão 

ser pagos mensalmente pelo GDF. O valor total do contrato foi alterado para 

R$873.521.409,45 pelo segundo termo aditivo, em 2011 (p. 4), sendo a quantia mensal a ser 

paga variável e calculada segundo a avaliação mensal de desempenho da contratada
192

. Tal 

redução demonstra o valor exorbitante desse contrato. Esses valores terão reajustes com base 

no IGP-M, calculado pela seguinte fórmula:  

 

P (valor da contraprestação reajustado) = Po (valor da contraprestação determinada na 

proposta) X l (valor do índice do mês devido para reajustamento)/lo (valor do índice do mês 

da apresentação da proposta). (CONTRATO n.
 
007/2009, p. 33) 

 

 A contraprestação não pecuniária está na transferência da propriedade das áreas 

comerciais e no uso do terreno do empreendimento sem ônus pela contratada. O contrato de 

parceria teria duração de quinze anos, mas foi alterado para cinco anos, de acordo com o 

segundo termo aditivo (p. 2) ao contrato de n.
 
007/2009, sendo vedada sua prorrogação, 

exceto pelas hipóteses nele apresentadas e segundo a Lei Distrital n.
 
3.792/2006

193
, sendo essa 

Lei assinada pelo então governador Roriz.  

Cumpre destacar que a redução no tempo do contrato beneficia a contratada, pois a 

manutenção do imóvel (Setor Habitacional Jardins Mangueiral), de sua infraestrutura urbana, 

de áreas verdes e de equipamentos públicos passa a ser responsabilidade da CODHAB. Caso 

existam, ao final do contrato, unidades domiciliares que ainda não foram comercializadas, 

elas passam a ser propriedade da contratada, que poderá negociá-las livremente, sem ter que 

seguir os critérios, requisitos e valores de comercialização estabelecidos no Edital e no 

Contrato
194

.  

Também fica por conta do poder público, de acordo com a 13
a 

cláusula do Contrato 

007/2009 (subitens 13.1.12 e 13, p. 14), o pagamento do IPTU e a taxa de limpeza pública das 

unidades domiciliares até a emissão do Habite-se, bem como das áreas comerciais até que elas 

                                                           
 
191

 Necessário ressaltar que, durante entrevista com um diretor da CODHAB, em maio de 2012, o valor mensal 

pago seria de R$ 80.000,00/mês. No entanto, não foi obtida permissão para gravar a entrevista, e, assim, essa 

observação fica anotada apenas como detalhe.  
192

 Anexo 27 do Edital de Concorrência n. 01/2008, subitem 1.2, p. 86. 
193

 De acordo com o capítulo 2, da Lei 3.792/2006, art. 5º, “As cláusulas dos contratos de parcerias público-

privadas atenderão ao disposto no art. 23, da Lei nº 8.987/95, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que 

couber, devendo também prever: I - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos 

investimentos realizados, não inferior a 05 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual 

prorrogação [...]”. 
194

 Cláusula quadragésima quarta, subitem 44.3 do Contrato n. 007/2009, p. 63. 
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tenham seu domínio transferido para a contratada. De qualquer modo, as garantias que o 

Estado confere às empresas privadas nesse tipo de contrato são, como já se disse, a 

justificativa para o recebimento dos benefícios do negócio. Muitos direitos, poucos deveres. O 

Estado cede o terreno e o direito de exploração econômica do empreendimento pela venda das 

casas, transfere propriedade de suas áreas comerciais e, ainda, paga uma contraprestação 

mensal pelos serviços de operação e manutenção, segundo a cláusula 16 do Contrato n. 

007/2009 (p. 26). 

Se anteriormente caberia à contratada, de acordo com a cláusula 19
a 

(p. 30), limpar e 

manter as áreas públicas de todo o Empreendimento, por meio do segundo termo aditivo ao 

contrato de 2011 (p. 2), esse serviço não abrangeria as áreas internas das quadras 

condominiais, a ser realizada pelos condôminos. Diante desse dispositivo, o pagamento de 

contraprestação pecuniária pela prestação dos serviços de operação e manutenção foi 

modificado, de acordo com a Tabela 11. Dessa maneira, foi retirado o ônus para o privado e 

para o GDF, o que reflete medidas de contenção de previsibilidade de perdas nos 

investimentos, onde o crédito público passa a ser estímulo à particularização da lógica do 

mercado e a funcionar como determinante de relações sociais e usos no território em relação 

aos conteúdos próprios da incorporação imobiliária. 

 

Tabela 11: Valores da prestação de serviços no Jardins Mangueiral – 2007-2011. 

ITEM 

2007 2011 

VALOR EM R$ VALOR EM R$ 

Prestação mensal de serviço de manutenção de áreas 

verdes 

R$ 59.794,29 R$52.451,13 

Prestação mensal de serviço de limpeza urbana R$ 209.280,00 R$112.335,78 

Prestação mensal de serviço de manutenção viária R$ 79.725,71 R$ 20.569,44 
Fonte: Contrato 007/2009 e segundo termo aditivo. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Se para os cofres públicos foi um ganho, para os residentes das quadras condominiais 

representou um aumento em suas despesas, que se ampliaram para além da taxa usualmente 

cobrada para limpeza e conservação de prédios
195

. De fato, reduziu-se o número de obrigações 

quanto à limpeza e manutenção (ainda cabe, à contratada, os serviços de operação e 

manutenção de áreas públicas), e reduziu-se, também, o valor da contraprestação pecuniária 

mensal devida pela contratante (p. 30 do Contrato e p. 3 do segundo termo aditivo). Esse 

acerto entre Estado e empresa foi realizado à custa dos moradores. 
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 Em fevereiro de 2014, a taxa de condomínio dos prédios estava na faixa de R$ 185,000 (valor do dólar 

R$2,33). 
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A PPP, de maneira geral, faz parte do contexto de desenvolvimento do 

empreendedorismo urbano, porque aprofunda a importância do desenvolvimento econômico 

sobre o bem-estar social. Isso pode ser verificado em todas essas vantagens supracitadas, por 

exemplo, que, dessa maneira, forneceram a garantia de lucratividade privada para a realização 

do Setor Habitacional Jardins Mangueiral. Demonstra, também, que a empresa capitalista 

depende, em graus cada vez maiores, das concessões e do apoio do Estado. Esse fomento 

estatal permite ao setor empresarial manter e preservar seu caráter privado. 

O contexto do Jardins Mangueiral evidencia a habitação de interesse social, ainda que 

sejam u.hs. voltadas à faixa 4, propiciando lucros ao privado. Retoma-se a definição de 

demanda habitacional-déficit habitacional como algo mercantil, inserida nas condições de 

oferta e demanda. É interessante observar que a acumulação, sendo aquilo que move a 

economia, está inserida nas formas como a sociedade se organiza. Ao focalizar nessa faixa de 

renda, a PPP exemplifica a política pública não universalizante, posto estar dirigida a um 

grupo da população que tem se tornado o principal foco para a ampliação do consumo no 

“espaço sem cidadãos” (SANTOS, 2007). Além disso, segue a proposta neoliberal de 

transferir ao privado a produção de serviços públicos e, para isso, o Estado deve fornecer 

garantias de um negócio lucrativo. 

Contudo, não se pode negligenciar o papel das empresas que compõem o consórcio –

“Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A” – vencedor na licitação. A grande 

maioria das empresas participantes desse consórcio possui, entre seus principais diretores, 

pessoas que se articulam em laços corporativos entre agentes públicos e privados, além de 

fazerem parte de uma mesma associação setorial, como a ADEMI/DF e a Sinduscon/DF, e 

apoiarem financeira e politicamente a eleição do então governador Arruda, governador na 

época em que a Lei 3.792/2006 de criação da PPP foi promulgada no DF (ver anexo D). São 

grupos privados de mais envergadura, que nada perderam com a inserção global do Brasil 

pós-década de 1990. São esses grupos os formadores daquilo que Lazzarini (2011) chama de 

capitalismo de laços pós-privatização no contexto brasileiro. Mostra, ainda, que em Brasília as 

entidades domésticas e o governo local não perderam sua influência na economia do 

território, mantendo a correspondência com a financeirização da economia.  

Pelo contrário, faz parte do jogo a reprodução do espaço como atrativo a 

investimentos. Entretanto, é a exploração do espaço, ou pelo menos de parte dele, daquilo que 

atrai e fortalece os laços entre o público e o privado no urbano. Ao examinar a dinâmica da 

política brasileira, é possível ver que a aprovação de projetos de lei ou de emendas 

parlamentares tende a favorecer muito mais os grupos privados do que propriamente o 
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eleitorado. As doações de campanha são uma forma de medir a conexão política de empresas, 

mediadas pela reação do mercado acionário às ações de empresas que contribuíram 

formalmente com os candidatos vencedores, conforme estudos de Claessens, Feijen e Laeven 

(2008) para o Brasil. 

A PPP no Jardins Mangueiral permitiu satisfazer o estrato médio do funcionalismo 

público naquilo que se refere à obtenção da casa própria, fortaleceu a promessa de produção 

de emprego, auxiliou a canalização de verbas federais para a habitação, ampliou a capacidade 

das empresas envolvidas de obter empréstimos e, evidentemente, foi uma força política, 

naquela época, para a eleição de Arruda.  

Salienta-se que a capacidade de obter financiamento público para qualquer empresa 

não é apenas um aspecto operacional na atividade empreendedora, mas faz parte de seus 

recursos estratégicos para obter vantagem competitiva no setor em que atua. Negócios com o 

setor público, principalmente aqueles mediados pelas PPPs devido às garantias, fazem parte 

das estratégias empresariais, que buscam potencializar as oportunidades daí oriundas. 

Estruturar conexões com o sistema político e formar consórcios é uma das formas de 

participar de concessões de ativos públicos pecuniários e não pecuniários – o direito à 

exploração do empreendimento Jardins Mangueiral e a posse das áreas comerciais. 

O consórcio “Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A” e, ao que 

parece, o GDF, lucraram com o empreendimento, pois, em fevereiro de 2012, as partes 

celebraram o terceiro termo aditivo para acrescer a ele uma área de 33,07 hectares, localizada 

no centro da poligonal. Essa área integra, de acordo com o PDOT de 1997, a estratégia de 

ofertas de áreas habitacionais. A área acrescida teve como objetivo a construção de mais 588 

unidades de casas de três quartos com suíte, 306 casas com dois quartos e 608 apartamentos 

de dois quartos, correspondentes a 38 edifícios.  

Ainda de acordo com esse termo aditivo (item 1.2.4 da cláusula 1
a
), a totalidade das 

unidades domiciliares pode sofrer variações de acordo com “a aprovação final do Plano e 

Ocupação e Expansão do Setor Mangueiral, por indicação dos órgãos distritais ou federais 

competentes para a análise do projeto, assim como de comum acordo entre as partes”. Esse 

acréscimo faz parte da 16
a 

e da 18
a 

fase do empreendimento nesse Setor Habitacional. Serão 

construídas 1.502 u.hs. Inicialmente, o Jardins Mangueiral abrigaria 8.000 u.hs., das quais, até 

janeiro de 2014, 3.500 haviam sido entregues aos adquirentes (ver Planta 1). Trata-se, 

portanto, da comprovação dos ganhos privados a partir do financiamento público não apenas 

como capital empréstimo, e sim da transferência ao privado de parte dos sobrelucros de 

localização. 
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Planta 1 

 

 

O terceiro termo aditivo, em sua 7
a
 cláusula, também prorrogou por mais cinco anos a 

vigência do Contrato, “contados a partir do início da prestação dos serviços de manutenção na 

16
a
 fase”, tendo o valor do contrato passado para R$ 1.035.084.392,50, na data base de 2 de 

março de 2009. A Foto 6, de dezembro de 2013, retirada do sítio do Empreendimento, mostra 

as áreas (indicadas por setas) onde serão construídas as u.hs. acordadas no terceiro aditivo do 

Contrato 007/2009. 

 

 
Foto 6: Panorama do Jardins Mangueiral. 

Fonte: http://www.jardinsmangueiral.com.br/ Acesso em 16 jan 2014. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 
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As u.hs. são entregues quase sem acabamento, conforme a Foto 7, fazendo com que os 

adquirentes tenham de dispor de recursos monetários acrescidos às taxas obrigatórias na 

assinatura do contrato. Desvelam os detalhes de redução do custo para a obtenção da 

funcionalidade imediata – revestimento é dispensável. Durante as entrevistas realizadas no 

Mangueiral, as mudanças no revestimento das casas como piso, corrimão da escada, entre 

outros, indicavam qual a fração de classe média do morador.  

 

 
Foto 7: Interior de uma casa no Condomínio Jardins dos Pequis/Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

A Foto 8 foi tirada por ocasião da visita organizada pelo GDF aos participantes, 

incluindo nela a pesquisadora desta Tese, por ocasião da realização do 59
o
 Fórum Nacional de 

Habitação de Interesse Social, em maio de 2012. As visitas feitas foram ao Condomínio 14 – 

Jardins das Acácias. Durante esse Fórum, organizado pela Associação Brasileira de Cohabs
196

 

e pelos Agentes Públicos de Habitação (ABC) e do Fórum Nacional de Secretários de 

Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), a CODHAB recebeu o prêmio Selo de 
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 As COHABs foram criadas, em sua maioria, na década de 1970, sendo financiadas pelo BNH. Atualmente, 

estão instituídas como empresas de economia mista ou autarquias. No DF, a CODHAB, empresa pública dotada 

de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com 

autorização legislativa, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, representa a 

COHAB e é vinculada à SEDHAB. 
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Mérito 2012, como reconhecimento à modernização da gestão da habitação de interesse social 

no DF. Esse Prêmio evidencia não apenas o papel ampliado e controlado pelo estado no 

processo produtivo, mas como o mercado da ‘habitação social’ leva as empresas do setor a 

formarem complexos grupos corporativos, em sua maioria atrelado a famílias (vários donos 

associados a um mesmo projeto, como analisado para o Jardins Mangueiral), para a 

consecução de um tipo de capitalismo nutrido pelo entrelaçamento entre o setor público e o 

privado, no qual um escrutínio maior pelo Ministério Público às empresas que patrocinam a 

coalização política e recebem algum apoio público direto ou indireto deveria ser ampliado. 

Lazzarini (2011, p. 117) ressalta ainda que nesse contexto de pouca competição e 

concentração de renda “ganha o empresário mas perde a sociedade, com produtos e serviços 

mais caros. [...] o governo deveria agir como contrapeso: examinando em detalhe as suas 

implicações anticompetitivas e facilitando a entrada de novos empreendedores e grupos de 

firmas”. 

 

 
Foto 8: Parte interna do condomínio Jardins das Acácias / Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 

Fonte: Tony Winston, SEDHAB (2012). 

 

Nesse sentido, o Fórum, organizado pelas entidades supracitadas, foi marcado pela 

unânime necessidade de habitação – leia-se forma – e, no sentido dado pelos participantes, a 

reforma urbana pauta-se por esse conteúdo, que expressa uma contradição nas formas de 

alcançar a universalização do direito à moradia a partir da participação privada. 
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Não se trata de avaliar uma atividade econômica mercantil comum, mas de ponderar a 

respeito da complexidade de regulação
197

 e do controle democrático das empresas, os quais 

incidem diretamente sobre a cidadania brasileira – o direito dos cidadãos de controlar a 

prestação de serviços em locais onde o privado tem uma participação sem riscos. Contesta-se 

a ausência do controle dos cidadãos na realização de cada parceria, uma vez que a própria 

legislação brasileira das PPPs prevê garantias ao privado. 

 

 

3.2 A ESTRATÉGIA DE LOCALIZAÇÃO DO JARDINS MANGUEIRAL 

 

 

 A localização do Jardins Mangueiral justifica, por si só, os preços das u.hs. Conforme 

o Mapa 6, esse Setor Habitacional está muito próximo às RAs Jardim Botânico e Lago Sul, 

embora elas não estejam classificadas em uma mesma Unidade de Planejamento Territorial. 

Importa considerar que a função construtiva desse Setor Habitacional no conjunto da 

reprodução do espaço do DF ultrapassa e se faz mediar por sua localização. Anteriormente 

nesta Tese foi ressaltado todo o esforço de valorização dos terrenos situados em seu território 

empreendido pelos governos do DF, a começar com o Plano Piloto, estendido às áreas 

próximas, quase uma reação à ocupação do território por classes de rendas inferiores. Mesmo 

ao considerar que os brasileiros, nos últimos dez anos, passaram a conviver com uma 

expressiva redução da desigualdade social, da pobreza e da miséria devido aos programas 

federais voltados para essas condições, ao lado do aumento na formalização do emprego e no 

acesso ao crédito, cumpre destacar que o DF, segundo dados do IBGE (2010), é uma das 

unidades federativas com a pior distribuição de renda, o que levou seu índice de Gini para 

0,63, tornando-se uma exceção às unidades federativas do Brasil. Isso novamente evidencia 

que tais políticas no lugar não possibilitam o desenvolvimento social, todavia, reforça o 

processo de elevação nos preços dos terrenos a partir das orientações das políticas públicas 

locais, que, por sua vez, se reduzem para preencher o ‘vazio’ no espaço. Assim, mostram na 

prática o sinônimo para a reiterada necessidade de adensamento urbano. Tal conteúdo fornece 

outra perspectiva ao coletivo, porque retira da prática política os habitantes para reafirmar o 

habitat. 
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 Regulação no sentido de conjugar os ganhos das empresas com os fins das atividades de interesse público. 
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Tabela 12: Separação das classes segundo renda
198

 per capita e familiar mensal no Distrito 

Federal, 2012. 

Classes de renda 

Renda per capita mensal – 

salário mínimo 

Renda familiar mensal – 

salário mínimo 

Miserável Até 1/8 Até ½ 

Muito pobre 1/8 a 1/4 ½ a 1 

Pobre ¼ a 1 1 a 4 

Média 1 a 5 4 a 20 

Alta Acima de 5 Acima de 20 
Fonte: CODEPLAN (2012). 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Por outro lado, a separação entre classes no DF, de acordo com a CODEPLAN (2011), 

a partir do DIEESE, se faz a partir de parâmetros de corte na renda familiar e per capita 

mensal, conforme mostra a Tabela 12. Separação que se concretiza com mais pujança no 

predomínio da “visão imobiliária da cidade” (SANTOS, 2007, p. 19) e hoje se realiza em 

função da extensão da classe média e alta por todo o território do DF. A Tabela 13 mostra a 

diferença existente entre os moradores das RAs Lago Sul, Jardim Botânico e São Sebastião 

para, empiricamente, verificar porque a faixa 4 foi a destinada para adquirir u.h. no Jardins 

Mangueiral. 

 

Tabela 13: Perfil econômico e populacional, situação dos domicílios e grau de escolaridade 

das Regiões Administrativas Lago Sul, Jardim Botânico e São Sebastião, Distrito Federal – 

2011.  

[Continua] 

  REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

  LAGO 

SUL 

JARDIM 

BOTÂNICO 

SÃO 

SEBASTIÃO 

Ano de criação institucional das RAs 1994 2004 1993 

Perfil 

econômico 

Renda domiciliar mensal – salários 

mínimos 

34,77 21,68 3,44 

Perfil 

populacional 

População por Região 

Administrativa 

29.677 23.856 77.793 

População que chegou à Região 

Administrativa a partir do ano 2000 

3.143 2.538 9.654 

População desempregada 613 480 3.646 
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 O valor do salário mínimo no Brasil em 2012 era de R$ 622,00 (valor do dólar em dezembro de 2012 era de 

R$ 2,077). 
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[Continuação Tabela 13] 

  REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

  LAGO 

SUL 

JARDIM 

BOTÂNICO 

SÃO 

SEBASTIÃO 

Ano de criação institucional das RAs 1994 2004 1993 

Situação dos 

domicílios 
Aglomerados subnormais 

* – 

unidades habitacionais 

_ _ 2.573 

Núcleos habitacionais de interesse 

social 
** – unidades habitacionais 

_ _ 20.000 

Habitações inadequadas *** – 

unidades habitacionais 

_ _ 54 

Próprio – unidades habitacionais 7.648 270 2.312 

Alugado – unidades habitacionais 720 840 6.188 

Cedido – unidades habitacionais 128 120 1.360 

Funcional – unidades habitacionais 64 0 0 

Grau de 

escolaridade# 

Ensino superior/ população 17.721 11.276 1.896 

Médio completo 3.221 3.087 4.813 

Fundamental incompleto 2.577 2.949 33.048 

* Aglomerados subnormais: de acordo com o IBGE (2010), refere-se a assentamentos irregulares, constituídos 

de no mínimo cinquenta unidades habitacionais, em áreas de propriedade pública ou privada, carentes de 

serviços públicos essenciais. 

** Núcleos habitacionais de interesse social: segundo o PLANDHIS (GDF, 2012), são áreas irregulares que 

reúnem famílias com renda de até doze salários mínimos. 

*** Habitações inadequadas: para a Fundação João Pinheiro (2008), são aquelas que apresentam adensamento 

excessivo, cobertura inadequada, falta de unidade sanitária e necessidade de qualificação da unidade 

habitacional. 

# Foram utilizados apenas os graus de escolaridade mais predominantes entre a população do Distrito Federal. 

Fonte: Adaptado de FJP (2008), IBGE (2010), CODEPLAN (2011), PLANDHIS (2012). 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Diante dos valores cobrados ao adquirente das u.hs.
199

 do Jardins Mangueiral, 

conforme a Tabela 14, pode-se estabelecer relações entre a dinâmica do capital imobiliário em 

Brasília e o aprofundamento da seletividade daqueles que residirão no território.  

 

Tabela 14: Preços de venda dos imóveis no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, segundo 

o contrato da PPP e disponíveis para o adquirente e da primeira parcela financiada. 

Tipo 

Valor contrato 

007/2009 

Valor de venda da 

Jardins Mangueiral 

Empreendimentos 

Imobiliários S.A 

Valor da primeira 

parcela do 

financiamento 

Casa 03 quartos R$ 120.559,14 R$ 156.251,27 R$ 1.210,26 

Casa 02 quartos R$ 100.830,00 R$ 130.681,21 R$ 1.012,21 

Apartamento 02 

quartos  

R$ 89.323,83 R$ 115.768,59 R$ 896,70 

Fonte: Contrato n
o 
007/2009. Disponível em: http://www.jardinsmangueiral.com.br/. Acesso em: 16 jan. 2014. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 
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 Esses valores são reajustados de acordo o índice INCC, de acordo com a fórmula: P = Po x l/lo, onde P = 

valor de venda reajustado, Po = valor de venda determinada na proposta, l = valor do índice do mês devido para 

reajustamento e, lo = valor do índice do mês da apresentação da proposta (Contrato n.
 
007/2009, p. 33). 
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Os planos de ordenamento territorial do DF, desde o PEOT, de 1977, o POT, de 1985, 

o POUSO, de 1990, e o PDOT, de 1992, 1997 e 2009 à divisão em macrozonas, sempre 

estiveram presentes. Reitera-se na última atualização do PDOT, pela Lei Complementar n.
 

803, de 2009, a introdução das Unidades de Planejamento Territorial (UPTs) ao mesmo 

simples recorte escalar do território, que, por sua vez, converge para a espacialidade das 

relações de poder – o GDF e a sua questão econômica e de controle político sobre o território.  

Definem a dimensão na qual, de acordo com Costa (2010, p. 138), “toda 

regionalização, em sentido amplo, trataria das formas de des-articulação entre esses distintos 

– mas inter-relacionados e concomitantes – processos”. Essa des-articulação era feita no 

sentido de coisa – no modo de ser das coisas e da ação social –, que separa para reunir, na 

configuração do espaço do DF, o território, porque político e solidificado no devir. As ações 

políticas, em simbiose com a preservação da cidade burocrática e fortalecidas nas injunções 

do setor imobiliário, possuem como pano de fundo a normatização para se obter a 

legitimidade para essas lógicas, mas não de maneira explícita, posto ser apresentada como 

forma funcional de organizar o território. Além disso, são a prática da ação política. 

A instituição das UPTs a partir desse mecanismo terminou por desprezar o vivido na 

construção de uma participação política na qual, de longa data é sabido, há a submissão das 

necessidades históricas das classes de menos renda à lógica da cidade burguesa. Portanto, não 

há como regionalizar apenas por vizinhança e por condições ambientais similares. Não se 

trata de ver o conceito de região como uma representação, mas como uma realidade dada no 

território. Isso leva ao entendimento de que regionalizar, no ordenamento territorial, serve 

para criar antagonismos que não geram divisão. Não obstante, fazem emergir o contexto em 

que as decisões tomadas em uma audiência pública se tornam unânimes.  

Quanto à divisão do território em macrozonas, estas “descrevem o uso principal do 

solo” (PDOT, 2009, p. 150) – se urbano, rural ou de proteção integral – e permitem sua 

subdivisão em zonas, que, por sua vez, fornecem o detalhamento de cada parte material da 

macrozona, mas não se articulam a uma determinada legislação urbanística, o que garantiria o 

uso regulamentado do solo. A macrozona urbana é subdividida em cinco zonas. A 

especificidade da zona urbana do conjunto tombado – correspondente à poligonal da área do 

conjunto tombado, composta pelo Plano Piloto, Vila Planalto, Cruzeiro, Setor Octogonal, 

Setor Sudoeste, Candangolândia e Lago Paranoá – se deve, de acordo com o PDOT (2009, p. 

152), por congregar o centro político, econômico, social e cultural do Distrito Federal. 
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Ademais, a expressão da contradição entre integração e segregação no DF se dá na 

imposição de uma só centralidade, indo para além do patrimônio histórico necessário à sua 

preservação. Essa ‘centralidade’ se conecta às demais zonas, a partir dos conteúdos que 

definem o tipo de uso para cada uma, um uso que guarda estratégias por meio das formas de 

controle político, social, cultural e econômico, dado no ato de recortar o território, 

regionalizando-o e reafirmando a espacialidade concebida do Distrito Federal. 

A divisão do território em zonas, ao considerar a fragilidade ambiental, principalmente 

nas zonas urbanas de uso controlado I
200

 e II
201

, legitima a baixa densidade habitacional e o 

controle do Estado. Entretanto, essas restrições produzem valores de troca que se expandem, 

em tese, sob o controle estatal nesse espaço reproduzido. Nesse movimento, o espaço 

evidencia a produção da mercadoria, valorada socialmente e criadora de mais-valia. Como 

continuidade lógica, os preços tornam-se ainda mais altos pela criação do limite, nesse 

momento funcional para a criação de raridade. Essa elevação dos preços dos terrenos 

repercute nos imóveis que ali serão construídos, tal como uma sequência. 

A tentativa de estender a valoração dessas zonas às demais – a saber, ‘zona urbana 

consolidada’, ‘zona urbana de expansão e qualificação’ e ‘zona urbana de contenção’ – ocorre 

a partir desse mesmo processo de criação de raridade, que alcança as demais macrozonas – 

rural e de proteção integral. Evidente que o PDOT, como plano de enfrentamento dos 

problemas urbanos e ambientais, é uma tentativa do GDF de incorporar o território à 

economia de mercado. Uma resposta aos processos anteriores de fragmentações promovidos 

pelos agentes do mercado imobiliário, conforme ressalta Penna (2003, p. 66) – como a 

produção de condomínios privados para a classe média na periferia, em confronto com a 

propriedade estatal e seu controle maior no centro do DF. 

Não é possível deixar de mostrar que a instrumentalização do território por práticas 

alheias ao vivido no lugar termina por favorecer não apenas novas porções de ocupação fora 

das determinações do PDOT, mas também classes e agentes com mais poder aquisitivo e 

político. Dessa forma, seleciona quem mora, fomenta a segregação com mais exatidão, porque 

se torna uma tentativa de integrar a periferia às mudanças da acumulação capitalista atual.  
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 Abrange Lago Norte, Varjão, Lago Sul, Agrovila de Vargem Bonita, quadras 6 a 29 do Setor de Mansões 

Park Way, o Setor Habitacional Taquari, Setor de Mansões Dom Bosco e o núcleo urbano do Paranoá. 
201

 É constituída pelo núcleo urbano de Brazlândia, Condomínio Privê Lucena Roriz, núcleo urbano de 

Ceilândia, núcleo urbano de São Sebastião, parte do núcleo urbano de Planaltina, Fercal, áreas urbanas do 

entorno do Parque Nacional de Brasília, áreas ao redor da Reserva Biológica da Contagem, trecho ao longo da 

DF-001, que contorna a Reserva Ecológica do IBGE e a Estação Ecológica da Universidade de Brasília, 

assentamentos informais na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu e aqueles situados em 

Área de Relevante Interesse Ecológico JK e Área de Proteção de Manancial. 
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A tendência ao empreendedorismo urbano se expressa, de acordo com cada lugar, 

nessas articulações, as quais, embora não se realizem em sua totalidade por ser o real 

complexo e dinâmico, facilitam a mercantilização de porções e do sentido da cidade. Como 

Santos (2003, p. 189) esclarece, “não mais se pode ver as formas como desprovidas da força 

de criar ou de determinar relacionamentos”. Nessa linha de análise, ao dialetizar a relação 

produção-produto, a localização do Setor Habitacional Jardins Mangueiral se faz a partir dos 

mecanismos de planejamento não só estatais, mas também privados. Desse modo, se tenta 

entender como um empreendimento de habitação social se realiza no DF, nas vizinhanças de 

RAs de alto poder aquisitivo
202

. Isso só pode ser pensado frente a uma racionalidade objetiva 

de constituir, nesse espaço, uma forma que permita a territorialização de uma determinada 

política econômica para a classe média, como uma relação que determina uma prática espacial 

em conformidade com a sociedade e com sua organização.  

Ao avaliar as condições do relevo da RA São Sebastião, conforme o Mapa 7, observa-

se que a ocupação urbana tenderia a se espalhar em direção ao local onde hoje se situa o 

Jardins Mangueiral. Dessa maneira, a reação trata-se de um freio estatal ao avanço da 

população menos favorecida até as proximidades residenciais das classes média alta e alta, 

formadas por médicos, professores do ensino superior, engenheiros, empresários, alto 

funcionalismo público, entre outros. 
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 Ressalta-se que o objetivo de um setor habitacional próximo ao Lago Sul e ao Jardim Botânico não é de 

ealização de um mix social, tal qual desenvolvido na cidade de Lisboa (Portugal), para diluir a violência local. 
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Mapa 7 
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A habitação de interesse social na RA São Sebastião aparentemente funciona como 

uma barreira contra possíveis ocupações ou loteamentos irregulares do ponto de vista 

fundiário e urbanístico. Encontra-se o liame entre o político e o econômico em suas 

correspondências, dadas quando a lógica territorial e a lógica do capital naturalizam e 

funcionalizam a reprodução do espaço no contexto de aceitação social, ainda que permaneçam 

contraditórias. 

Quando o governo de Arruda anunciou o projeto habitacional Jardins Mangueiral, com 

isenção de IPTU e ITBI
203

, aos servidores com mais de trinta anos de carreira no GDF, 

reforçava, assim, seus nexos com o funcionalismo público. Entretanto, ao final de 2008, o 

sítio de notícias do Sindicato dos Servidores públicos civis da administração direta, 

autarquias, fundações e do Tribunal de Contas do Distrito Federal divulgava a 

impossibilidade de os servidores terem uma linha de crédito diferenciada para adquirir uma 

u.h. no Mangueiral, pois o financiamento estava atrelado ao Sistema Financeiro de 

Habitação
204

. Contudo, em janeiro de 2010
205

, o governador Arruda já anunciava outros locais 

para atender o funcionalismo. Ainda assim, em entrevistas com os moradores dos diversos 

condomínios do Jardins Mangueiral, algumas respostas revelavam a crença nessas vantagens 

para além do financiamento. Arruda, dessa maneira, atualizava seus laços com os 

trabalhadores públicos, fração correspondente a 22,2% do pessoal ocupado no setor público 

do DF (238,8 mil pessoas em um universo de 1.977.243 eleitores), com uma média salarial de 

R$ 4.534,00, de acordo com a PDAD/DF (2011). 

Não se trata de construir a análise a partir do empregador, ou seja, o GDF, mas de não 

desconsiderar o peso significativo desses trabalhadores, os quais desenvolvem e criam as 

representações, muitas vezes ufanistas, a respeito de Brasília (NUNES, 2003, p. 93), ademais 

de reafirmarem a prática de “lote/casa significa voto”. As entrevistas no Mangueiral também 

revelaram que o empreendimento não foi voltado para funcionários públicos, representando 

estes 75% no universo pesquisado. Contudo, os moradores fazem parte da fração classe média 

média. Dos adquirentes de u.hs. no Jardins Mangueiral, 80% deles possuem faixa de renda 

acima de R$ 5.000,00
206

, além de acesso ao crédito, a planos de saúde e educação privada. 

Não fazem parte da denominada fração da “nova classe média”, que não possui plano de 

saúde e cujos filhos estudam em escola pública, podendo os rendimentos chegar a R$ 
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 Disponível em: http://www.sindireta.org.br/habitacional.asp. Acesso em: 23 fev. 2014. 
204

 Ver em “Plano habitacional dos servidores: GDF desperdiça outra oportunidade”. Disponível em: 

http://sindireta.org.br/sindiretainforma/jornal%20SINDIRETA_12_08.pdf. Acesso em: 23 fev. 2014. 
205

 Disponível em: http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/. Acesso em: 23 fev. 2014. 
206

 De acordo com o PLANDHIS (GDF, 2012, p. 67) e segundo as entrevistas realizadas com os moradores, 

estando o dólar, em 31 de dezembro de 2012, cotado em R$ 2,04. 

http://www.sindireta.org.br/habitacional.asp
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5.672,00. Não se utiliza a renda como variável isolada e definidora de classes sociais. 

Conjuga-se a renda ao acesso a bens culturais – praças, parques, locais de cultura e 

convivência coletiva –, sociais e políticos, e, principalmente, à vida coletiva e ao espaço 

público.  

As fotos a seguir explicitam a distribuição locacional, a uniformização do cenário e a 

vida como fluidez, esta materializada como diretrizes do uso, da repetição, do pastiche a 

demonstrar que “o habitat é a generalidade da forma na sua exterioridade” (SEABRA, 2003b, 

p. 215). A rua está vazia e, ao fundo da Foto 9, vê-se o segurança do Condomínio como única 

presença nesse espaço da ordem, imóvel no tempo e absorvido no espaço, elementos 

significativos para compreender os conteúdos da vida nesse Setor nas formas dos habitats. 

 

 
Foto 9: Rua do Condomínio Jardins das Mangabeiras Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2012). 

 

Embora a maioria dos entrevistados afirme utilizar a área de lazer do seu condomínio 

nos finais de semana, o fazem para acompanhar os filhos e gostariam que nesse lugar tivesse 

equipamentos de ginástica – Foto 10. É parte, até certo ponto, de um sistema de valores do 

cotidiano como estereotipia funcional. O comportamento das repartições públicas, dos 

escritórios e do Plano Piloto converte o lazer na obrigatoriedade do exercício físico. Um 

eterno preparo da máquina humana no pressuposto do desempenho. 
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Foto 10: Área de lazer Condomínio Jardins das Mangabeiras/ Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2012). 

 

 

3.3 A MORADIA NO SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL 

 

 

 O Setor Habitacional Jardins Mangueiral é composto por quinze quadras 

condominiais, conforme a Tabela 15. Todos os condomínios possuem denominações de 

árvores do bioma Cerrado, mas as ruas são denominadas por letras: rua H, rua K, e assim por 

diante. Reproduz o mesmo assinalado para o Plano Piloto, pois, segundo Vesentini (1985, p. 

111), “elimina-se a referência a circunstâncias, lutas, personagens datados e, no lugar, 

colocam-se denominações geometrizadas, supostamente fora do espaço e tempo”. 

 

Tabela 15: Composição Condominial do Setor Habitacional Jardins Mangueiral/2014. 

[Continuação] 

Denominação do Condomínio Número de unidades habitacionais Data da entrega das chaves 

Jardins dos Jacarandás 442 jan/2013 

Jardins dos Muricis 422 mai/2013 

Jardins dos Pequis 530 mar/2013 

Jardins dos Tinguis 480 out/2013 

Jardins das Palmeiras 440 out/2013 
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[Continuação Tabela 15] 

Denominação do Condomínio Número de unidades habitacionais Data da entrega das chaves 

Jardins das Salácias  564 jun/2014 

Jardins dos Tapiriris 460 abr/2014 

Jardins das Quaresmeiras 574 set/2014 

Jardins dos Jatobás 476 dez/2014 

Jardins das Caviúnas 668 out/2012 

Jardins dos Angelins 634 set/2012 

Jardins das Mangabeiras 420 abr/2011 

Jardins dos Buritis 624 mai/2012 

Jardins das Acácias 616 ago/2011 

Jardins dos Ipês 650 jan/2012 

Total 8.000  
Fonte: http://www.bairrojardinsmangueiral.org.br/. Acesso em: jan. 2014. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

 É a estandardização industrial na produção da habitação, aspiração racional aos 

padrões fordistas e tayloristas da economia capitalista de massa. São reedições de conjuntos 

habitacionais alinhados à ordenação de um tecido urbano com atividades setorizadas e 

homogeneizadas em soluções construtivas. É o formalismo das repartições públicas, a medida 

higiênica como disciplina para a vida. A utilização de nomes de árvores de um bioma tão 

próximo do cotidiano dos futuros moradores diz respeito ao fomento a uma raquítica estesia e 

de uma posição na qual a ideologia concretamente se faz na mentira daquilo que ela diz 

realizar: a preservação do verde, a vida (in)sustentável. Tais nomeações não são analisadas 

hipoteticamente; são pensadas no movimento da sociedade em que o objeto – ruas vazias, 

casas, ausência de árvores, seguranças armados, falta de crianças e de conversas nas calçadas 

(Fotos 11 e 12) – é tornado aquilo que ele é: viver aí é manter essa ausência-presença. Trata-

se da mediação pela palavra: a natureza comunidade está aqui, você não vê? 

São os conteúdos atuais dos condomínios fechados em sua emergência e inserção no 

tempo presente da destituição dos espaços públicos e de instituição do urbano socializante na 

cidade. Elementos necessários para a mercadoria cidade, tendo o espaço reproduzido e 

condicionante da produção do valor. Daí porque a projeção no terreno sujeitada à prática 

política esconde, mas não consegue esconder esse esvaziamento de natureza e comunidade. 

Todavia, reafirma uma realidade própria, a de ser um ‘vazio’ preenchido, uma embalagem de 

cidade apenas. 

http://www.bairrojardinsmangueiral.org.br/
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Foto 11: Da natureza da comunidade: Jardins Mangueiral. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

 
Foto 12: Entrada de um dos Condomínios no Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Trabalhar com as tipologias das u.hs. construídas e ocupadas no Jardins Mangueiral 

permite compreender que o devir constitui, enquanto estabilidade provisória, as estruturas –

u.hs. –, como contradições iniciais de sua unidade. A casa e seu negativo unidade habitacional 
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– habitat – são o resultado do movimento de transformação da propriedade fundiária em 

propriedade privada para ser mercadoria. Assim, a análise auxilia na compreensão da inserção 

desse espaço na organização territorial do GDF, em correlação com a valoração dos terrenos 

e, por extensão, ainda que aproximativo, do padrão de consumo dos moradores – o negativo 

do homem. Quanto maior é a demanda habitacional, mais se valorizam os terrenos, mais a 

demanda se amplia e a metrópole se estende na diluição do urbano com o esvaziamento e a 

indiferença nas ruas. Contudo, é na fricção dos encontros nas ruas que o urbano insurge, no 

urbano apropriado no tempo livre dos homens, os quais podem, nesse tempo, dispor de suas 

capacidades, com as quais a contradição defronta a coesão no mundo da mercadoria. 

Nesse sentido, a cidade é lugar das relações mais amplas da reprodução capitalista, de 

sua dissociação e unidade. Implica compreender a coerência e as contradições da sua extensão 

na base material da cidade, a partir do capitalismo, que impõe sua unidade por meio do Estado 

e separa os lugares no espaço na cidade. Segundo o Contrato 007/2009 (p. 4), as casas de três 

dormitórios deverão possuir área de 68 m
2
, as de dois dormitórios 51,43 m

2
, e os 

apartamentos de dois dormitórios uma área de 46,39 m
2
. É interessante observar que esses 

apartamentos, com preços de R$ 89.323,83 (como anteriormente citado na Tabela 14), 

embora referentes a 2009, estão relativamente mais baratos que aqueles de dois quartos na RA 

Santa Maria (Tabela 5), que, ao serem anunciados em 2013, custavam R$ 96.451,00, embora 

fossem um pouco maiores – 51 m
2
.  

Mesmo ao considerar os reajustes dos apartamentos no Jardins Mangueiral (R$ 

115.768,59) e o valor do m
2 

de, em média, R$ 2 mil reais, é na RA Santa Maria que se 

localiza o Polo JK, criado para desenvolver a indústria e o comércio, de acordo com a Lei n.
 

1.329/1996, em uma região ocupada por aproximadamente quatrocentas mil pessoas, com 

renda domiciliar mensal de 4,56 salários mínimos e demanda habitacional de 10.980 u.hs. 

Está inserida em uma área em que a oferta de espaços para habitação, assegurada no último 

PDOT, tem intensificado a construção de diversos condomínios de luxo como, por exemplo, o 

Alfa Ville Brasília.  

Conclui-se que o maior preço nos imóveis do PMCMV pode ter relação com o 

fomento de aumento no valor e na ampliação da renda urbana diferencial relativa à situação e 

aos equipamentos futuros, pois o GDF não disponibilizou áreas maiores para a habitação 

popular, fator que poderia reduzir o valor das u.hs. Assegura, também, o monopólio dos 

terrenos pelo GDF. O controle dos terrenos assegurado no PDOT em relação às futuras 

atividades econômicas é passível de obter renda de monopólio não dos terrenos relativos às 

habitações de interesse social, mas dos preços dos terrenos que servirão para a moradia de 
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funcionários com mais poder aquisitivo da iniciativa privada e para a própria instalação de 

empresas (ver Mapa 8). Isso leva a compreender que, mesmo o terreno sendo doado pelo 

GDF, seu valor incidiu sobre os preços dos imóveis, fato que alicerça a afirmativa, ao longo 

desta Tese, de que o poder público objetiva, controla e seleciona onde, como e quem residirá 

em seu território. Mesmo quando as pessoas ocupam áreas denominadas de subnormais 

(classe de menor poder aquisitivo) e áreas não legalizadas (classe de menor, médio e alto 

poder aquisitivo) não desaparece o controle do GDF. Essas áreas futuramente entrarão nos 

critérios de ordenamento territorial, seja pela expulsão (derrubada das casas), transferência 

e/ou regularização fundiária. A forma, as estruturas e as funções revelam a cidade no processo 

de reprodução das relações de produção no ordenamento do território.   
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Mapa 8 
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Na grande maioria das respostas dos entrevistados está presente o estilo de vida
207

, que 

identifica a maioria dos funcionários públicos, uma similitude da racionalidade do trabalho e 

do projeto urbanístico do Plano Piloto (NUNES, 2003) para o cotidiano. Como asseverou 

Veblen (1965), hábitos de raciocínio e usos da classe social mais elevada se espraiam em 

gradações perceptíveis na sociedade. Tanto isso é parte do vivido que muitos dos 

entrevistados responderam sim ao serem perguntados se a arquitetura e a cor das casas 

satisfaziam seus desejos ou necessidades. Nenhum dos entrevistados sequer reclamou de não 

poderem modificar internamente a casa (devido à técnica de construção utilizada). As poucas 

reclamações em relação às formas dos imóveis são em relação ao tamanho, devido ao número 

de membros residentes. Trata-se de uma difusão-imposição de um estilo de vida, com 

adaptações às possibilidades de renda de cada fração da classe média, em suas potencialidades 

de consumo.  

Pode-se ver essa difusão do Plano Piloto nessa classe média residente no Jardins 

Mangueiral e que, por conseguinte, espraia para as frações como baixa classe média e massa 

trabalhadora. Há um padrão de consumo que pode ser observado no mosaico de fotografias 

apresentado a seguir (Foto 13) na u.h. decorada pela construtora, representada por cópias não 

apenas dos móveis da burguesia, mas também demonstrada na mais recente difusão do 

planejamento em pequenos espaços. Ressalta-se que, com o uso desses objetos, a imobiliária 

disfarça o tamanho reduzido das u.hs.  

Dessa análise empreende-se a vinculação do indivíduo à sociedade, que se diferencia 

do vínculo daquele com a comunidade. A inserção em um Setor assim projetado é parte de 

determinações políticas e econômicas e termina por ser, para os residentes, uma generalização 

de comportamento, de consumo – visto pelo tipo de decoração e móveis expostos na Foto 13. 

O Mangueiral expressa como está inserida as frações da classe média, uma cópia das classes 

mais abastadas, e se criam os correspondentes de que o viver é comportamento, e não o devir. 

São produtos específicos, mas produtos. Contudo, o espaço social, para Lefebvre (1974), não 

é uma coleção de coisas ou uma forma imposta; é ele condição da sociedade em seu tempo 

produtivo específico onde, ainda segundo o autor, imbrica família, força de trabalho e 

sociedade, todas inseridas nas necessidades que articulam e tornam possível a reprodução das 

relações sociais de produção e irrupções. 
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 Para Bourdieu (2008, p. 162-165), estilos de vida podem ser verificáveis pelo pesquisador segundo os 

habitus, que resultam “de práticas objetivamente classificáveis” na unidade entre objetos (carros, móveis, casas, 

livros, cigarros, perfumes, entre outros) que os indivíduos utilizam e as práticas que os tornam um grupo distinto 

no contexto de distribuição do capital.  
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Foto 13: Interior de uma casa decorada. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2012). 

 

A lógica construtiva do Mangueiral é a da produção em série, como um 

desenvolvimento nos pressupostos das diretrizes para o setor da habitação de interesse social 

definido pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), na década de 1970, que estimulava a 

utilização de novas técnicas de construção em massa nos canteiros de obras. Nesse século, há, 

na mesma construção frenética de habitações, uma similaridade entre os elementos pré-

fabricados utilizados nos anos 1970 e as atuais técnicas de moldagem no próprio local, como 

se observa nas Fotos 14 e 15. A estrutura da habitação é basicamente dividida em duas etapas 

de obra: a primeira é a base que sustenta a ‘teia de arames’ e a segunda o concreto, que a 

preenche. 
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Foto 14: Jardins Mangueiral: técnica de moldagem em loco. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2012). 

 

 
Foto 15: Preenchimento das paredes. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2012).  

 

Segundo o gerente de incorporação do projeto desenvolvido nos Jardins Mangueiral, 

situado na Região Administrativa (RA) de São Sebastião, no DF, a técnica reduz o valor da 

obra, pois aumenta a velocidade da produção. A produtividade do trabalho ocorre na 

diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. 

Diminuído o tempo de trabalho, produz, com menos trabalho, mais valor de uso. Como 

consequência, se obtém a alteração da mais-valia relativa (MARX, 2006, p. 467), que não 
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surge pelo prolongamento da jornada do trabalho, mas sim do desenvolvimento das máquinas, 

tornando necessário capacitar o trabalhador
208

 para produzir mais.  

Isso resulta na maior produtividade do trabalho pelo menor dispêndio de trabalho no 

mesmo tempo. Acrescenta-se, assim, a esse mesmo tempo, o mesmo valor. Contudo, para 

Marx (idem, p. 468), o tempo de trabalho intensifica o mais trabalho (ou a ‘eficácia’ do 

trabalhador), uma vez que “a capacidade de operar da força de trabalho está na razão inversa 

do tempo que opera”. Não é à toa que o Jornal Nacional, em 28 de abril de 2014, iniciou uma 

série de reportagens sobre produtividade
209

 e fez a propaganda do sistema drywall
210

 dos 

fabricantes europeus Lafarge, Placo (franceses) e Knauf (alemão).  

Durante a realização do 61
o 

Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em 

2014, duas empresas – I-Home e Tecverde – fizeram palestras sobre seus sistemas 

construtivos, em que os termos “produtividade” e “sustentabilidade” obscureceram a busca 

por menor uso de mão de obra e pela casa comercializada como um kit, no qual a vida viria na 

mesma embalagem. Por que não pensar dessa forma quando, em uma conferência sobre 

habitação de interesse social, se perde trinta minutos com as exposições propagandísticas de 

empresas de construção e se responde, durante o debate, à reclamação de moradores da 

Região Norte do país – de que este modelo de casa (Foto 16) sem proteção nas janelas contra 

o sol faz “a casa ferver” – com um simples “é o que temos a oferecer”? O direito à moradia 

continua a ser um favor, a despeito da mais-valia social? 
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 De acordo com o gerente de incorporação, os operários são treinados por meio da “equipe técnica da Obra, 

em parceria com instituições de ensino, que produziram material específico de treinamento e realizam 

qualificações prévias aos novos funcionários, através de aulas teóricas e práticas realizadas na própria Obra”. Os 

operários recebem remuneração de acordo com a faixa salarial do mercado e “a empresa pratica um programa de 

produtividade, em que são estipuladas metas de produção e estas, quando atingidas, permitem que os operários 

recebam um complemento salarial, pago mensalmente. As metas são muito claras e objetivas, de modo que o 

operário consegue, ao longo do mês, prever qual será o valor da sua remuneração variável, o que é fundamental 

para o sucesso do programa” (depoimentos constantes da entrevista realizada em maio/junho de 2012 no canteiro 

de obras e por e-mails).  
209

 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/t/edicoes/v/brasileiro-trabalha-mais-

horas-mas-produz-menos-do-que-o-americano-frances-e-alemao/3311295/. Acesso em: 29 abr. 2014. 
210

 O sistema drywall é utilizado somente nos ambientes internos das edificações. Em caso de fechamentos 

externos, o sistema utilizado é o perfil de aço estrutural, conhecido como steel frame, com fechamento de chapas 

cimentícias, mais resistentes à ação de ventos e chuvas. Existe também o sistema wood frame, sistema 

construtivo industrializado que utiliza a madeira como estrutura interna de paredes e pisos. Esse processo tem 

relação com a competitividade da indústria de reflorestamento no Brasil e com a ampliação da disponibilidade de 

áreas no país. Significa, ainda, a capitalização do reflorestamento. 

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/t/edicoes/v/brasileiro-trabalha-mais-horas-mas-produz-menos-do-que-o-americano-frances-e-alemao/3311295/
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/t/edicoes/v/brasileiro-trabalha-mais-horas-mas-produz-menos-do-que-o-americano-frances-e-alemao/3311295/
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Foto 16: Propaganda da Empresa Ihome. 

Fonte: iHome
® 

 

A análise marxiana aplica-se ao caso dos pré-moldados, pois estes fornecem a rapidez 

pela continuidade do trabalho no canteiro de obra. De acordo com Heineck e Andrade (1994), 

essa rapidez acrescenta ao trabalho repetitivo na obra uma não interrupção durante os 

deslocamentos dos operários na execução das tarefas e entre elas, pois não ocorrem as paradas 

provocadas pela falta de materiais e de detalhamento, entre outros. Embora se trate de 

tecnologia das décadas de 1970 e 1980, utilizada para conjuntos habitacionais (uma 

combinação dos sistemas Gethal e Outinord
211

), o desenvolvimento dessa tecnologia, a 

integração dos operários (que passam a executar não apenas a montagem das estruturas, mas 

também a alvenaria, para isso sendo necessário maior entendimento do projeto) e o custo 

competitivo tornam-se atuais e ganham flexibilidade na produção e execução na obra.  

São conteúdos da especialização flexível, no entendimento de Piore (1987, p. 6), 

”enquanto modalidade tecnológica, opera na base de princípios muito diferentes [...]; cada 

produto é feito sob medida para uma necessidade ou demanda muito particular”. São 

utilizados máquinas, tecnologias e operários especializados, onde um constante rearranjo da 

estrutura de produção e cooperação ocorre entre todos de uma mesma empresa. Entretanto, a 

reutilização de formas nos pré-moldados produz, de maneira relativa, o custo baixo. Daí a 

necessidade de a obra ser maior e de haver uma logística de utilização dos recursos.  

O Jardins Mangueiral, onde essa técnica de modelagem in loco está sendo utilizada 

ambientalmente, é uma obra visualmente “limpa”, pois não se veem montanhas de areia, brita, 

entre outros. Ainda, diminuem-se as despesas da empresa com a remoção dos resíduos 
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 Os sistemas Gethale Outinord derivam de uma metodologia inspirada em experiências de construção 

industrializada em concreto celular (sistema Gethal) e concreto convencional (sistema Outinord). É necessária a 

produção em escala e de continuidade de obras nesses padrões – com as limitações, principalmente, financeiras da 

década de 1980, essas tecnologias não se consolidaram no mercado brasileiro. 
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gerados. O concreto é fabricado em uma central, localizada na área da construção, 

aumentando ainda mais a velocidade da obra.  

A empresa Bairro Novo, do grupo Odebrecht, utiliza essa metodologia em todos os 

seus projetos de casas térreas, assobradadas e edifícios de três e até quatro pavimentos. Esses 

projetos preveem a execução de mais de mil unidades, entre casas e apartamentos, para 

tornar-se viável. Na execução por meio desse sistema de moldagem in loco são utilizadas, 

para a moldagem do concreto, formas leves de alumínio, permitindo um menor uso de 

equipamentos pesados para o seu manuseio. O sistema de formas
212

 de alumínio utilizado é 

desenvolvido e produzido exclusivamente para cada projeto, com todos os detalhes 

arquitetônicos inseridos na própria forma. Por esse motivo, e pelo material utilizado na sua 

fabricação, possui um alto valor de aquisição; porém, em razão de sua durabilidade, é possível 

que seja reutilizado por aproximadamente mil vezes.  

No entanto, para que essa reutilização seja possível, seu uso só é viabilizado em 

empreendimentos com um grande número de unidades, o que, de certa forma, a restringe, 

podendo ser uma desvantagem
213

. Trata-se de um processo industrial que, como já afirmado, 

elimina, no canteiro de obras, o uso de transporte à longa distância e os impostos referentes à 

produção industrial
214

 e à circulação de mercadoria
215

. Toda essa descrição evidencia os 

cuidados com a composição orgânica do capital, a pressão para a redução do capital 

constante, a baixa do valor unitário das u.hs., a diminuição da mão de obra empregada, a 

produção de toda infraestrutura: “no modo de produção que é nosso, as formas seguem por si 

as pistas que o momento produtivo impõe” (FERRO, 2006, p. 307). 

 Inesgotável fonte de mais-valia para a acumulação, a arquitetura, como no Plano 

Piloto, contribui para a sua realização; uma arquitetura de volumes puros, nos quais o 

revestimento domina, como se o tempo não existisse. Molda-se o consumidor ideal na 

personalização do ser. O movimento da análise é, antes, compreender o Jardins Mangueiral 

como produção da sociedade no DF para, então, encontrar a forma no conteúdo que emerge 
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 “A fôrma é um elemento transitório, isto é, não permanece incorporado ao edifício, tendo uma significativa 

participação no custo da obra como um todo. É uma parte que merece estudos específicos para a sua 

racionalização e, portanto, melhor aproveitamento e, consequente, redução de custos” (MELHADO e BARROS, 

1998).  
213

 De acordo com a entrevista dada pelo gerente de incorporação da Odebrecht. 
214

 As alternativas como a introdução de alterações tecnológicas e organizacionais na produção de habitação, que 

resultaria na industrialização da construção são oriundas dos ideários da arquitetura moderna (década de 1920): 

“é necessário racionalizar a construção, industrializar a habitação, entregá-la finalmente à açção da máquina [...]” 

(LE CORBUSIER, 1969, p. 204). Também programas de produção em massa surgiram tanto na extinta URSS 

(década de 1930) quanto foram desenvolvidos nos países europeus avançados no pós-guerra (ORDOÑEZ, 1984). 
215

 Disponível em: http://www.projetos.unijui.edu.br/petegc/wp-content/uploads/2010/03/TCC-Paulo-Fernando-

Pederiva-J%C3%BAnior.pdf. Acesso em: 30 jun. 2012. 

http://www.projetos.unijui.edu.br/petegc/wp-content/uploads/2010/03/TCC-Paulo-Fernando-Pederiva-Júnior.pdf
http://www.projetos.unijui.edu.br/petegc/wp-content/uploads/2010/03/TCC-Paulo-Fernando-Pederiva-Júnior.pdf
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na prática social: estrutura, forma e função. Assim, suas unidades de habitação, a vizinhança, 

a rua e as áreas de lazer revelam-se parte da urbanização do território do DF e realimentam as 

funções políticas do Plano Piloto.  

 A metrópole em sua essência, funcionalizada na estruturação dessas que se estruturam 

como unidades habitacionais. O que é a cidade ideal para a maioria dos entrevistados? A 

resposta é a mesma, ao ponto de poder sintetizá-la: “uma cidade com infraestrutura básica, 

segurança, policiamento, saúde, educação, lazer, comércio, boas condições de transporte 

público, bem localizada próxima do centro”. Uma cidade sem urbano, talvez. A 

funcionalidade seria a cidade ideal? Seria esse o sentido dessa resposta? O ideal como um 

dado pronto e acabado no consumo? O ideal como produto de consumo e, assim, passível de 

ser dirigido, controlável. Heller (s.d.) afirma que o consumo, o sistema de reflexos 

condicionados, a orientação para o futuro, entre outros, são condicionados no conjunto da 

sociedade.  

 

 
Foto 17: Entre casas no Condomínio Jardins das Mangabeiras/ Setor Habitacional Jardins Mangueiral. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2012).  
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Foto 18: Quintal da casa decorada Condomínio Jardins das Mangabeiras. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2012). 

 

No entanto, esse conjunto anteriormente mostrado, por estar inserido na vida, pode 

sofrer desvios ou interrupções em seu decurso. Se assim não fosse, como os moradores 

suportariam o próprio uso ‘esteticamente’ duvidoso, em seus próprios quintais (Foto 17), tão 

diferente daquele que lhes foi oferecido (Foto 18)? Esses quintais são expressão da 

cotidianidade e do cotidiano? São, sim, o fomento capitalista à fruição que nunca é alcançada. 

Esses quintais desvelam a fragilidade da técnica e a ilusão que nela se instaura – aquela que 

versa sobre ser a unidade habitacional produzida em série – de saciar as necessidades sociais e 

as lacunas não preenchidas, porque dizem das costuras da vida em um espaço cada vez mais 

feito de raridade. 

 



CAPÍTULO 4 

 

 

VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA NO CONTEXTO DE 

REPRODUÇÃO DO ESPAÇO NA METRÓPOLE DE BRASÍLIA 

 

 

O estudo conjunto das cidades de Valparaíso de Goiás e Luziânia em relação à Brasília 

foi necessário porque a espacialidade do capital incorporado ao território do DF provocou, 

nessas cidades, parcelamentos de terras cada vez mais intensos, nos quais a produção de lotes 

urbanos e a construção de moradias, articulados à formação de um mercado pela urbanização, 

integrava a força de trabalho. Portanto, esta Tese, ao analisar a reprodução do espaço na 

cidade de Brasília, não poderia se desviar do modo historicamente determinado de exploração 

da força de trabalho, de sua pauperização nas fímbrias da metrópole no interior de um 

processo que produz e reproduz as relações sociais, mediado na ação estratégica do GDF, 

consubstanciado ao processo de urbanização geral do Brasil e em sua ação expansiva na área 

da AMB, dirigida especialmente para o sul do seu território (ver Mapa 9). 

É necessário localizar a metrópole brasiliense não a partir de critérios usualmente 

utilizados para isso, e sim de seu poder de decisão político em suas relações complexas, que 

resultam de sua espacialidade. Investigar a reprodução do seu espaço exigiu tratar a produção 

do espaço, no qual não apenas resultou Brasília, mas no aprofundamento de uma noção 

articulada a um tempo em que a reprodução das relações de produção envolve a totalidade e 

sua realização no espaço da cotidianidade
216

 na metrópole e sua particularidade na AMB. A 

partir do método dialético como representação do universal concreto, segundo Lefebvre 

(1991, p. 237), o movimento reflexivo em direção ao objeto – espaço – se faz em relação a 

fatos dialeticamente possíveis de racionalmente compreender a realidade como totalidade e o 

retorno ao objeto. Não seria possível analisar a cidade de Brasília no processo de 

metropolização sem a busca de encadeamentos lógicos entre os enunciados para que as 

respostas encontradas nas questões problematizadas fossem realidade na prática no espaço. 
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 Para Lefebvre (1967, p. 170), a cotidianidade é instituída para setorializar a vida: trabalho, vida privada e 

lazeres, portanto, produto social. 
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Mapa 9 

 

O trabalho de pesquisa do objeto espaço situa-se nas relações originadas a partir da 

metropolização de Brasília, que resultou em processos particulares e singulares analisados nas 
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cidades de Valparaíso de Goiás e Luziânia. A urbanização das cidades goianas situadas em 

sua proximidade como uma tendência de equilíbrio no contexto que produz uma centralidade 

subordinada – semelhante ao ocorre nessa região da AMB, na qual as redes comerciais e de 

serviços de maior porte se fazem presentes – levou ao movimento das ideias na conexão 

material dessas cidades dadas na produção de habitação social. 

As cidades constituintes da AMB, ao lado de Águas Lindas, se destacam pelo maior 

número de pessoas na área urbana (PMAD, 2013). Importante destacar que mais de um terço 

dos residentes em Valparaíso de Goiás – 70.714 habitantes (PMAD, 2013) – são naturais do 

DF. Nas entrevistas realizadas, os motivos que fizeram essas pessoas se mudarem para 

Valparaíso de Goiás foram o alto custo dos aluguéis e a possibilidade de adquirir sua casa 

própria financiada. Em Luziânia, 50% da população é procedente do próprio estado de Goiás, 

de acordo com a PMAD (2013). Todavia, nas entrevistas feitas no bairro Jardim Ingá, distrito 

de Luziânia, 50% dos moradores são provenientes do DF, sendo o restante do próprio Jardim 

Ingá e de Valparaíso de Goiás. Os motivos da mudança, em ordem crescente, são a facilidade 

para obter casa própria (principalmente para aqueles oriundos do DF e de Valparaíso de 

Goiás) e a busca por trabalho. O elemento comum nessas cidades é a presença de migrantes 

nordestinos, com um detalhe peculiar: segundo as entrevistas, a maioria é filha de pais 

nordestinos.  

Se a área metropolitana é o lugar de moradia, o Plano Piloto permanece como o lugar 

no qual a grande maioria busca emprego e trabalha. Desse modo, foi necessário pesquisar a 

inclusão na exclusão no território do DF, na unidade que opõe tais cidades no plano das ideias 

para alcançar o vivido.  

Contudo, não se pode pensar nessa parte da AMB apenas como local de moradia de 

trabalhadores migrantes de menor poder aquisitivo do DF. Trata-se de cidades, ainda que a 

princípio e segundo a organização capitalista do espaço sejam locais para os quais as pessoas 

retornam ao final do dia para o repouso e nos quais se poderia identificar, de maneira 

funcionalista, sua razão de existir. Permanecem cidades pelo uso, mesmo que sua origem – 

Valparaíso de Goiás – tenha sido em função da metrópole brasiliense ou para atender a 

extração de ouro, outrora característica de Luziânia. Possuem o urbano, o simultâneo, reúnem 

pessoas. Mesmo com escassos espaços públicos, como verificado em Valparaíso de Goiás e 

no Jardim Ingá, bairro estudado em Luziânia, e tendo a BR 040 como centro onde tudo 

acontece – comércio, encontros, lazeres e fluidez para o capital em suas realizações, etc. – são 

partes de uma formação histórica e da materialidade da divisão social do trabalho. Reafirmar 

que são cidades-dormitórios é assumir a imagem ou o aparecer social como realidade concreta 



214 

  

do social e do político. O processo que produziu essas cidades goianas – a princípio de 

origens tão diversas e tão semelhantes, uma vez que Valparaíso de Goiás e mesmo o Jardim 

Ingá, que já reivindica sua emancipação como cidade, são subdivisões da cidade de Luziânia 

– explica como se reproduz e se conserva a sociedade tendo a periferia como reiteração da 

centralidade funcionalizada da metrópole brasiliense a partir da constituição da centralidade 

economicista nessa porção sul do DF. 

São cidades porque são acúmulos de esperança, de utopia, de dores e alegrias. O 

conhecimento da origem desses lugares, o processo de sua constituição e a transformação de 

uma realidade pelo trabalho e da vida das pessoas permite compreender o urbano. Reduzidos 

a simples extensão da metrópole, esses lugares podem dizer da temporalidade e da produção 

do espaço em relação à composição da população ativa e da acumulação capitalista. O 

discurso governamentista sobre a necessidade de levar o desenvolvimento e o progresso ao 

Entorno – repetido por todos os representantes dos partidos políticos – é a imposição daquilo 

que essas cidades deveriam ser, e não daquilo que as tornariam cidades, incluindo Brasília, 

pela realização da sociedade urbana (LEFEBVRE, 2001, p. 141).  

Os relatos de convívio, as relações de vizinhança e cooperação – como cuidar dos 

filhos da vizinha ou do marido adoentado –, a solidão na falta dessas relações dizem respeito 

às cidades. Aquilo que o processo permite compreender “de que a sociedade e a política não 

cessam de instituir-se a cada passo” (CHAUI, 2013, p. 131), por isso histórico, porque não 

estático a uma representação identitária, mas no constructo do tempo. O uso, o desejo de 

pertencimento – que emerge da alegria dos entrevistados em morar onde estão – é a base 

material concreta para o horizonte possível da realização da vida urbana. É a cidade que 

congrega esses elementos humanos e suas necessidades, não só o terreno da produção de valor 

de uso para a realização da mercadoria como referência à centralidade economicista. 

Se a produção de habitações não é um fato secundário, porque diz sobre a necessidade 

de morar, é, ao mesmo tempo, um reconhecimento jurídico e institucional, ainda que realizado 

sobre outras intencionalidades, do direito à moradia e à cidade. Aproximar-se à imagem de 

objetividade
217

 sobre a qual o direito à moradia está sendo erguido é pensar na oposição a esse 

direito, sendo, por isso, necessário demonstrar a produção, como ela se processa e como 

articula a gestão da cidade, do PMCMV à realização do valor. O urbano se torna negócio, 

como se procura mostrar nesta Tese, e a miséria do habitar nada mais é do que a negação da 
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 “A ideologia, como ciência, fixa uma distinção imediata e empírica entre sujeito e objeto, em seguida passa a 

considerá-los como essências diversas e, por fim, encontra nas operações epistemológicas do sujeito do 

conhecimento um meio de escamotear aquela distinção que ela mesma estabelecera. São essas operações que 

constroem aquilo que nos acostumamos a designar como objetividade.” (CHAUI, 2013, p. 137, grifo no original) 
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cidade e a forma da divisão de classes na urbanização. Portanto, redução do urbano por torná-

lo local de decisão no âmbito da gestão, dos meios de produção e da propriedade privada. 

 

 

4.1 DE COMO A CIDADE NOVA REITERA SEU PROCESSO DE EXPANSÃO 

METROPOLITANA  

 

 

A análise do número de empreendimentos do PMCMV, segundo a faixa de renda 

atendida, mostra que entre 2009 e 2012, para Luziânia e Valparaíso de Goiás, não foi 

contratado nenhum empreendimento para a faixa 1. De acordo com o Ministério do 

Planejamento, Coordenação e Gestão, Luziânia teve 71 unidades habitacionais do PMCMV, 

sendo 22 voltadas para a faixa 2 e 49 para a faixa 3. Valparaíso de Goiás, por sua vez, teve 

4.174 u.hs., dentre as quais 1.660 para a faixa 2 e 2.514 para a faixa 3.  

A tentativa de obter dados semelhantes àqueles apresentados para o DF junto à CEF, 

órgão executor das políticas públicas de caráter social no Brasil, teve como resultado as 

Tabelas 16 e 17, suficientes para poder analisar o montante menor de recursos dirigidos à 

faixa 1 quando correlacionada à quantidade de imóveis produzidos para a faixa 2. O acesso 

aos dados das demais PMCMV não foi possível, porque, segundo a Secretaria Executiva de 

Habitação da CEF, isso violaria sigilos bancários.  

Essa negativa deixa ainda mais clara a habitação produzida para atender ao mercado. 

Ao lado desse fato está a produção para faixas de maior poder aquisitivo, mesmo dentro do 

PMCMV e do financiamento ao produtor, o qual permite que este receba mais rapidamente e 

com valorização o capital investido inicialmente. Contudo, é necessário pensar na articulação 

existente entre crédito ao consumidor e ao produtor. Ao invés de oferecer um lote e material 

de construção, o aumento no poder de consumo e a disponibilidade de crédito permitiram 

financiar habitats para uma parcela maior de pessoas e, ao mesmo tempo, financiamento para 

o capital imobiliário sem, todavia, a garantia de um bom produto ao consumidor. Essa 

articulação será evidenciada ao longo deste Capítulo, onde não se deterá na análise sobre a 

baixa qualidade dos materiais empregados, mas sobre o fato de se assim é possível dizer no 

efeito dos padrões arquitetônicos, pois são eles conteúdos da prática espacial. 
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Tabela 16: Financiamentos habitação social Luziânia – 2014. 

Logradouro 

Nome do 

Empreendimento 

Unidades 

habitacionais Faixa 

Origem 

dos 

recursos 

Agente 

promotor 

Valor do 

Empreendimento 

Jardim 

Copaíbas 

Residencial Alfa 

II 
200 1 FDS 

Associação Alfa 

de Integração 
R$2.098.000,00 

Parque 

Alvorada I 

Quadras: 

111, 112, 

113, 114, 

115, 142, 

143, 144, 

145 e 146 

Residencial 

Almirante 

Vermelho 

Monarca 

192 1 FDS 

Associação Pro 

Moradia de 

Interesse Social 

– AMIS 

R$3.048.241,00 

Habitações 

urbanas* 
5** 138 *** FGTS 

Agentes 

privados 
R$3.550.000,00 

Lotes zona 

rural 

Trabalhador 

Rural: IDAIA I - 

Instituto Crehnor 

11 1 OGU 
Instituto 

Crehnor 
R$324.500,00 

Lotes zona 

rural 

Agricultor 

Familiar: Indaia II 

- Crehnor 

15 1 OGU 
Instituto 

Crehnor 
R$ 442.500,00 

Fonte: Caixa Econômica Federal/ Secretaria Executiva de Habitação, 2014. 

* Localização omitida pela CEF. 

** Denominações dos empreendimentos omitidas pela CEF. 

*** Tratam-se de empreendimentos pertencentes às faixas 2 e 3, sem especificações pela CEF. 

Org: VIEIRA, R. V. 2014. 
 

Tabela 17: Financiamentos habitação social Valparaíso de Goiás – 2014. 

Logradouro 

Nome do 

Empreendimento 

Unidades 

habitacionais Faixa 

Origem 

dos 

recursos 

Agente 

promotor 

Valor do 

Empreendimento 

Habitações 

urbanas* 
19** 5.558 *** FGTS 

Agentes 

privados 
R$346.663.208,00 

Fonte: Caixa Econômica Federal/ Secretaria Executiva de Habitação, 2014. 

* Localização omitida pela CEF. 

** Denominações dos empreendimentos omitidas pela CEF. 

*** Trata-se de empreendimentos pertencentes às faixas 2 e 3, sem especificações pela CEF. 

Org: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Acrescenta-se aí a falta de vontade política das prefeituras locais de disponibilizar 

lotes, pré-condição para a realização de imóveis à faixa 1. Para não assumir uma postura que 

certamente lhe renderia negatividade nas urnas, se tornaram omissas e implicitamente 

permitiram que os loteamentos fossem feitos de qualquer maneira, com se busca demonstrar 

neste Capítulo. Isso sugere a mediação da habitação de interesse social como elemento de 

pressão para a chegada de infraestrutura pública urbana, assim como o gasto público com 

externalidades que valorizam áreas mais distantes dos centros da cidade, ocupando-as com 

famílias ou indivíduos com poder de consumo, apesar de fazerem parte de uma esfera inferior 

do circuito do mercado. São pessoas que podem e são levadas a consumir, por exemplo, o 

modelo mais tecnológico de um aparelho celular. 
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Os serviços públicos mínimos ofertados aos residentes nessas cidades, quando 

confrontados ao consumo de produtos de alta tecnicidade, conforme demonstrado na Tabela 

18, mostram Valparaíso de Goiás como o segundo município da AMB em posse de bens e 

equipamentos. Esses dados evidenciam a produção do espaço para a habitação como realizada 

para pessoas com um relativo poder de consumo. Isso porque, ao se comparar esse consumo 

frente à baixa ou nenhuma aquisição de bens culturais, de utilização de escolas privadas e de 

plano de saúde é possível compreender que não se trata do crescimento da classe média, e sim 

da ampliação do poder de consumo de frações da classe baixa, pois esta não pode pagar por 

esse tipo de serviços e consumo. Mas o tipo de consumo expresso na Tabela 18 permite o 

entendimento de que a absorção na vida subjetiva do indivíduo de um valor de uso pode ser 

também um signo (BAUDRILLARD, 1972) necessário à produção social de valores. 

 

Tabela 18: Domicílios ocupados segundo posse de bens, serviços de comunicação e por 

acesso a bens culturais e plano de saúde – Valparaíso de Goiás/Luziânia, 2013. 

Bens/ serviços de comunicação Valparaíso de Goiás Luziânia 

Veículo particular 54,86% 44,00% 

Máquina de lavar 66,85% 49,52% 

Freezer 88,92% 7,12% 

Microcomputador 50,05% 31,76% 

Noteboock 33,33% 20,16% 

T.V. Plasma/LCD 39,24% 28,96% 

Internet banda larga 49,59% 26,56% 

T.V. por assinatura 30,97% 14,72% 

Assinatura de jornais 3,18% 0,72% 

Assinatura de revistas 3,18% 1,36% 

Frequência a museu 0,51% 0,17% 

Frequência a cinema 7,19% 4,48% 

Frequência a biblioteca 2,94% 1,65% 

Frequência a teatro 0,91% 0,38% 

Possui plano de saúde 21,79% 14,45% 
Fonte: PMAD, 2013. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Os dados supracitados, ao evidenciarem o potencial consumidor desses moradores, 

corroboram o fato de que consumo e pobreza não são conceitos coincidentes. A forte 

dependência dos municípios da AMB do DF para a obtenção de serviços de saúde, a 

precariedade da mobilidade urbana, o nível de escolaridade e a elevada taxa de informalidade 

no mercado de trabalho são elementos que atestam uma ausência de mobilidade social, a qual 

não pode ser revertida apenas com o aumento da renda. Os incrementos nos programas 
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assistenciais do governo federal, realizados a partir do governo Lula, favoreceram o consumo 

e o comércio em todo o Brasil e continuam a ser importantes no âmbito econômico-social.  

Entretanto, a participação do consumo na formação da demanda efetiva sustenta a 

expansão de novos endividamentos para essa fração de classe, que antes estava fora desse 

universo de consumo. Isto é bom e é ruim. Para o capital, é bom porque amplia o consumo de 

seus produtos; para as famílias, é dado o consumo que há muito não tinham. Se, para as 

finanças públicas, movimenta a economia, acaba por provocar aumento nos preços, como 

amplamente difundido a respeito dos imóveis, por exemplo. Todo esse movimento no plano 

da oferta-demanda sustenta, na verdade, a valorização de ativos, endividando a periferia do 

mundo, resultado da liberalização das contas de capital e da desregulamentação das grandes 

instituições internacionais no mercado inter-bancário global (BELLUZO, 2013).  

Os dados da Tabela 18 evidenciam, ainda, o efeito no lugar desse movimento 

econômico global. A economia subjuga o político. Os capitalistas afirmam ser a política 

contraproducente e os desassistidos a tratam como ineficiente. Quando os desassistidos 

necessitam de atendimento de saúde pública, a escola dos filhos suspende as aulas ou não 

fornece livros sentem a separação da sociedade e do Estado. Contudo, o véu espesso das 

mercadorias não permite distinguir por onde escapa a redução de seus direitos. Parece, assim, 

que essas políticas econômicas do Estado são uma tentativa de torná-lo mais próximo da 

sociedade e, para isso, buscam a todo custo a manutenção do pleno emprego, realizam o jogo 

do mercado e protelam para adiante as reformas socialmente necessárias. 

 As pesquisas de campo nessas cidades revelaram a simultaneidade dos processos que 

se articulam à reprodução do espaço a partir das dimensões sociais, políticas e econômicas. É 

nessas dimensões que a sociedade se efetiva e passa a mediar a incorporação dos ganhos 

econômicos com o habitat pelos capitalistas imobiliários, semelhantemente à metrópole 

Brasília. O exercício de analisar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Goiás 

(PEHIS-GO, 2013), o Plano Diretor dessas cidades, em correlação às entrevistas com os 

moradores nos empreendimentos habitacionais do PMCMV, permitiu compreender a 

urbanização a orientar a divisão espacial e o valor dessas parcelas do espaço em relação à 

AMB. 

Desse modo, se constata que os espaços urbanizados quase sem nenhuma 

infraestrutura, com mobilidade urbana precária, evidenciam as contradições do capitalismo 

em sua fase atual. Mesmo sob essas condições, esses espaços precarizados são elementos de 

acumulação para a produção do valor na Capital federal, incluídos no processo de circulação 

do capital, porque a própria necessidade de expansão dos capitais gera uma demanda por 
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terrenos em áreas menos valorizadas e passa o valor a determinar o uso. Outros fatores, 

contudo, intervêm na produção do valor. O tempo de giro do capital implica aumento ou 

diminuição do lucro e explica porque, quando se inicia o PMCMV, as construções nessas 

cidades passam a ser mais velozes devido à concentração de diversas partes do capital, 

resultado do aumento na produtividade e no consumo. Portanto, a ação do capital produtivo 

no espaço tem relação com os períodos de crescimento de alguns setores, bem como com o 

condicionamento existente na estruturação do espaço e das políticas estatais.  

Os investimentos no eixo sul do DF e a ocupação para habitação nessa direção, como 

demonstrado anteriormente, tiveram efeito no ciclo atual de expansão do capital imobiliário e 

da demanda habitacional. Empresas como Gois
218

, Gel
219

, MRV
220

, Direcional
221

, Foco
222

, 

Mabel
223

, JCGontijo, Mais
224

 e pequenos construtores encontraram o momento ideal para 

ampliar seus investimentos no local.  

No contexto de um Plano Diretor (PD) sem efetividade e sem necessariamente ter que 

arcar com o ônus de infraestrutura urbana, como se demonstra a seguir, da existência de 

proprietários de chácaras dispostos a vender seus terrenos e de crédito disponível, os 

constituintes das condições de reprodução ampliada de seus capitais foram agrupados, ou seja, 

dois obstáculos específicos para que se começasse a produção de habitações foram 

removidos: terrenos e crédito/financiamento para o produtor e o consumidor.  

Nesse contexto, Valparaíso de Goiás, que possui o maior rendimento médio dos 

municípios da AMB, passou a ter seus terrenos valorados no ambiente historicamente 

construído, em correlação a atuações político-econômicas do momento específico atual. A 
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 A Gois Empreendimentos atua no mercado imobiliário por meio de instituições de crédito imobiliário desde 

2000, nas regiões e cidades próximas à Brasília, com média de preços dos imóveis comercializados entre cem a 

cento e trinta e cinco mil reais. Dados disponíveis em: http://www.gois.com.br/. Acesso em: jun. 2014.  
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 A Gel Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA, localizada na RA Cruzeiro em Brasília foi fundada em 

2009. Não possui um sítio próprio da empresa. Dados disponíveis em: https://www.infoplex.com.br. Acesso em: 

jun. 2014. 
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 A MRV Engenharia atua no mercado imobiliário de construção e incorporação desde 1979. Atualmente está 

em cento e vinte cidades brasileiras. Em Valparaíso de Goiás, a maioria de seus apartamentos possui área de 

lazer com piscina, playground, quadra, salão de festas, para atender à faixa 3 do PMCMV. Dados disponíveis 

em: http://www.mrv.com.br/. Acesso em: jun. 2014. 
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 De acordo com a BM&FBOVESPA, a Direcional é, desde 2009, uma das maiores empresas construtora e 

incorporadora capitalizada do Brasil. No DF, está envolvida nos empreendimentos habitacionais do PMCMV 

(conforme demonstrado no Cap. 3 desta Tese). Dados disponíveis em: http://www.direcional.com.br/. Acesso 

em: jun. 2014. 
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 A Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. é uma empresa voltada para a construção de edifícios, 

fundada em 2010, com sede em Valparaíso de Goiás. Dados disponíveis em: http://wooki.com.br/. Acesso em: 

jun. 2014. 
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 A Construtora Mabel foi fundada em 2003. Dados disponíveis em: www.construtoramab.com.br. Acesso em: 

jun. 2014. 
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 A empresa Mais Engenharia e Construção é uma divisão da JCGontijo, empresa que atua em no DF e que, 

juntamente com a Mais, passou a atuar no segmento de habitação popular. Dados disponíveis em: 

http://www.muitomaisengenharia.com.br/. Acesso em: jun. 2014.  
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valoração de seus terrenos mantém relação com o crescimento no rendimento médio 

domiciliar, hoje de R$ 2.904,39, de acordo com a PMAD (2013), na qual apenas 50,95% das 

pessoas possuem domicílio próprio. Esse dado demonstra, portanto, que há um número 

considerável de demandantes de habitações com condições, em tese, de pagar por faixas mais 

elevadas do PMCMV. Estabelece-se, assim, uma relação de garantia, mediada pelo PMCMV, 

de pagamento do bem adquirido.  

Nas áreas de produção habitacional de menor valor agregado em Valparaíso de Goiás, 

o poder público foi um facilitador dos capitais imobiliários dos pequenos produtores. Isso se 

deve ao fato de que a utilização de grandes terrenos, sem a obrigatoriedade de reservar 

espaços para áreas de lazer e espaços verdes, como comumente exigido para condomínios no 

âmbito do PD, permitiu que, nas áreas menos valorizadas, se realizasse a construção de várias 

u.hs. em uma única chácara. Sem esses custos, é possível aproveitar o capital investido e usá-

lo para conseguir um preço regulador superior ao preço de produção, pois, desse modo, há um 

retorno mais rápido do capital e do lucro, devido à reprodutividade da mercadoria “casa” em 

um mesmo terreno, material construtivo de baixa qualidade e às condições nas quais a oferta e 

a demanda se encontram, isto é, sob o preço regulador coincidente com o preço do mercado 

(TOPALOV, 1979, p. 62-63). Isso no entendimento de que o PMCMV criou, no lugar, 

concorrências entre pequenos capitalistas imobiliários e empresas construtoras, como a 

Direcional e a JCGontijo. 

De acordo com Topalov (idem, p. 68), nessa circunstância isso “cria um preço de 

produção a partir do preço de produção individual de cada uma delas”, ou seja, de cada u.h., e 

faz com que sobrelucros e valorização inferior ao lucro médio apareçam concomitantemente. 

Essa valorização, mesmo ‘menor’, abriu campo para as empresas mais estruturadas em 

matéria de tecnologias – maior produção unitária, exploração maior da força de trabalho e, 

consequentemente, de maior captação de mais-valia extra – e de poder para manter o preço de 

mercado acima do preço médio de produção, pois, dessa forma, poderiam atuar com mais 

vigor em Valparaíso de Goiás. Essa condição ainda não é encontrada no Jardim Ingá, onde 

atuam apenas pequenos capitalistas imobiliários. 

Essa posição favorável das grandes construtoras lhes permite realizar obras maiores, 

como o Condomínio Green Park, no bairro Valparaíso I – Etapa A – e os edifícios com áreas 

de lazer, como analisado no bairro JCGontijo – Garden City, voltados para uma classe média 

com certo poder aquisitivo e que não conseguiu adquirir habitação no DF, mas encontrou 

imóveis que correspondiam aos seus desejos e condições somente em Valparaíso de Goiás.  
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Ressalta-se que esses edifícios, com terrenos menos valorados em relação ao DF, mas 

próximos à BR 040, possuem uma garantia de pagamento, para o construtor, dada pelo 

PMCMV, com valor de uso idêntico àqueles encontrados na metrópole, e, por isso, 

determinam seu sobrelucro também a partir da localização. Ademais, a construtora não 

precisa arcar com obras de saneamento urbano e estradas de acesso, tendo boas condições de 

valorização externa, como a proximidade de um comércio mais sofisticado – shopping Center 

e escolas de ensino superior, por exemplo –, propiciando, nos equipamentos coletivos e 

privados, parte de seu lucro. 

Por outro lado, percorrer as ruas de Valparaíso de Goiás é como andar no corredor de 

uma grande prisão. Seja nas ruas asfaltadas ou nos corredores lamacentos, com lixos 

espalhados, quase sem vida, é um momento de sufocamento e falência no possível existente 

no urbano (ver Foto 19). Não se vê crianças nas ruas, nem idosos; adultos passam apressados, 

a olhar para o mundo virtual por meio de seus celulares, e, assim, se diluem os contatos 

sociais nesses lugares. O mundo abstrato está em cada mão e a individualidade do habitat na 

territorialização também abstrata do indivíduo. É a constatação de que o humano não pode se 

realizar na redução da cidade, apenas pelo habitat como simples condição de suprir, 

aparentemente, o déficit habitacional. O espaço continua a ser materialmente produzido de 

maneira hierárquica, fragmentada e homogênea nas determinações da produção capitalista 

para a universalidade da mercadoria, e isso pressupõe a abstração da vida em sua amplitude 

humana. 

 

 
Foto 19: Rua São Paulo, Setor de Chácaras Anhanguera A – Valparaíso de Goiás, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 
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 A única coisa que referencia e faz com que esse caminho adquira o significado de rua 

em uma cidade são as caixinhas de correspondências (ver Foto 20). Elas fornecem o endereço 

dessas tantas famílias e indicam o número das u.hs.
225

, nas quais os moradores se abrigam em 

corredores fechados por portões. Cada rua desses condomínios possui, em média, 22, 28 e 35 

empreendimentos habitacionais, respectivamente denominados Rua Guarani, São Paulo e 

Minas Gerais, com em média trinta casas cada uma. A imposição das formas dessas u.hs. 

figura na cotidianidade – produto das relações de produção – onde o quase funcional na vida 

revela a existência social para efetivar as relações entre as coisas. 

 

 
Foto 20: Residencial dos Ypês, Setor de Chácaras Anhanguera-A, Valparaíso de Goiás, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

A produção do espaço ao redor dos incrementos, anteriormente assinalados no 

território do DF, de melhoria na malha rodoviária em seu eixo sul e de desenvolvimento de 

polos econômicos, expressa, para além da integração de mercado de consumo e da produção 

na AMB, a ampliação no quantitativo de consumidores, o que indica, em sua reprodução 

ampliada, os termos da valorização interterritorial. É uma mudança relativa ao uso desses 

espaços nas relações de classes, mas que mantém a lógica dos ganhos e esvaziamentos da vida 

de bairro a partir do urbano. 
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 A observação a respeito das caixinhas de correspondência foi feita pelo geógrafo Gilmar Elias R. da Silva, 

que acompanhou parte das pesquisas de campo. 
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A busca dos agentes do capital imobiliário por mais lucros na produção das u.hs. e 

seus efeitos na vida dos moradores dessas cidades passam pelo qualitativo de investimentos 

públicos em obras de infraestruturas e serviços públicos. A inexistência da aplicabilidade do 

PD nessas cidades não é apenas omissão do poder público por ausência de fiscalização, ou 

liberação da obra ou de crédito, é o governo local atuando em sintonia à mercantilização 

privada no espaço da cidade. Esse é o significado do discurso realizado pela política, que 

transforma a palavra “sustentabilidade” – nos planos diretores dessas cidades, em especial 

Luziânia e Valparaíso de Goiás – em “representação”, sendo ela tornada sem correspondência 

na prática social, política e econômica.  

Tal ausência, no entanto, definiu a relação entre os problemas ambientais e a 

estruturação política da sociedade de maneira abstrata, sem trazer as formas reais que 

provocam o insustentável. Dessa maneira, os PDLs tratam os problemas sem problematizá-

los, e o rebatimento na produção do espaço nessas cidades resultou na forma selvagem com 

que o capital imobiliário passou a atuar. Não se trata de caos ou descontrole. Trata-se de 

incluir as práticas de classes produtivamente, ainda que isto se faça com mais exclusão 

socioespacial. Sem a constituição das forças produtivas e da generalização das relações 

mercantis, monetárias e capitalistas não há trabalho abstrato para que a reprodução da riqueza 

social possa ser valor (BELLUZO, 2013, p. 64). 

Na lógica de reproduzir a cidade para que ela tenha valor há a construção de atributos 

de localização para a reprodução das configurações espaciais do ambiente construído, que 

envolve mercado, Estado e capitais e a especulação sobre ganhos futuros. Esses elementos 

estão inseridos na circulação do capital como um processo contínuo de expansão do valor 

associado à vida urbana. A construção dessas cidades, nos mecanismos econômicos que 

instituíram a Capital federal, tem por centro um modo de vida que implica uma rede de 

relações, de influência em nexos político-econômicos. O consumo de mercadorias com 

tecnicidade nada mais é que a correlação no conjunto das contradições da sociedade, que 

produz o ambiente na cidade como artefato, sob uma urbanização com bases infraestruturais e 

de serviços mínimos. 
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4.2 DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

 

 

 O governo de Marconi Ferreira Perillo Júnior (2011-2014) elaborou o Plano Estadual 

de Habitação de Interesse Social de Goiás (PEHIS-GO, 2013) com a premissa de que 

“produzir habitação é produzir cidade” (p. 8), o que pressupõe e reitera a moradia como 

habitat e a cidade como reduzida ao conceito de produção, extensivo às relações sociais e 

estas ao corpo espacial (espaço vivido). Debalde, afirma-se a “participação dos diferentes 

segmentos da sociedade, possibilitando controle social e transparência nas decisões e 

procedimentos” (p. 8) e das condições socioculturais-ambientais no processo de produção de 

habitação de interesse social. Contudo, como tal participação e considerações se dão na 

realidade social concreta sem se diluírem na equivalência das trocas? 

Ainda assim, o PEHIS-GO, ao realizar uma leitura geral da situação habitacional no 

estado de Goiás, define “metas físicas”, “ações prioritárias” e “ações sequenciais (metas 

futuras)”, mas não elabora, para cada cidade e seu meio rural, o quantitativo de u.hs., apenas 

define, em termos gerais, conforme a Tabela 19, o quantitativo de construção para todo o 

estado: 

 

Tabela 19: Número de construções de unidades habitacionais por ano – Agência Goiana de 

Habitação S/A, 2013. 

[continuação] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018    2019 2020 2021 2022 2023 Total 

U.hs. rurais: 

famílias renda 

de 0 a 3 

salários 

mínimos 

500 500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 250 4.000 

U.hs. 

urbanas: 

famílias renda 

de 0 a 3 

salários 

mínimos 

7.300 7.300 7.328 7.330 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 58.458 

U.hs. 

urbanas: 

famílias renda 

de 3 a 6 

salários 

mínimos 

3.669 3.669 3.669 3.669 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 29.356 

U.hs. 

urbanas: 

famílias renda 

de 6 a 12 

salários 

mínimos 

500 500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 250 4.000 
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[Continuação da Tabela 19] 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018    2019 2020 2021 2022 2023 Total 

U.hs. p/ 

funcionários 

estatais com 

renda até 6 

salários 

mínimos – 

cheque-

moradia serv. 

público 

1.750 1.750 1.750 1.750 875 875 875 875 875 875 875 875 1   4.000 

TOTAL por 

ano 
13.719 13.719 13.747 13.749 6.860 6.860 6.860 6.860 6.860 6.860 6.860 6.860 109.814 

Fonte: PEHIS/GO, 2013 (p. 153-154). 

Org.: VIEIRA, R. V., 2014. 

 

O total de u.hs. a serem construídas – 109.814 – corresponde ao d.h. do estado, que, 

para 2008, é quantificado pelo próprio documento do PEHIS-GO (2013, p. 44) em 163.115 

domicílios. Evidente que as projeções do governo estadual e a vontade política de sanar o d.h. 

têm relação de codependência com os governos municipais. Mas definir uma política 

habitacional sem a realização dos atuais planos diretores e para municípios onde eles não 

existem, sem avaliar os planos de investimentos, regulação e gestão urbana, feitos a partir de 

audiências públicas e oficinas, ou sem elas, certamente não atenderá aos mais pobres e 

vulneráveis. O plano habitacional precisa, antes, não engendrar o processo de exclusão social, 

que se concretiza no modelo de urbanismo lote a lote e na falta de definição de onde serão 

construídas essas u.hs. e em quais circunstâncias. Para Maricato (2011), é preciso integrar. 

Há, nesse Plano, um direcionamento de capacitação técnica para os municípios 

garantidos no PEHIS-GO (2013), mas a ausência de regulação urbanística não possibilita que 

as cidades tenham inclusão, democracia e qualidade de vida (MARICATO, 2011). Cidade não 

é soma de construções civis privadas e públicas, ela é muito mais. É tudo aquilo que 

congrega, dispersa e possibilita as relações sociais no espaço da cidade e da vida. Como as 

ruas serão traçadas, o que os moradores de distintas classes e grupos sociais desejam, onde 

situar as praças, as escolas, as quadras, as calçadas... Se é melhor adensar os lugares já com 

infraestrutura urbana, qual a lógica municipal de onde construir? O que, quanto cada 

município poderá acessar nesse PEHIS-GO (2013)? Em quais condições os moradores foram 

ouvidos para que o urbanismo, como defendido por Lewis Munford e Patrick Geddes, não 

fosse uma simples obra de engenharia? 

O PEHIS-GO (2013) institucionalizou a produção de u.hs. e, para tanto, buscou 

articular ações e diretrizes entre o governo de Goiás e seus municípios e a CEF. Os eixos de 

atuação são: “doação de lotes urbanos em loteamentos implantados para fins de assentamento 

de famílias carentes, regularização da posse exercida sobre imóveis estaduais e concessão de 
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subsídio para construção, reforma ou ampliação da moradia” (idem, p. 40). Nesses termos, o 

Plano desvincula o lugar, a cidade e seu sentido. 

Esquematicamente, o processo funciona da seguinte maneira: as prefeituras 

interessadas fornecem terrenos regularizados, próximos à rede de abastecimento de água, 

escola, transporte público, caracterização das famílias que serão atendidas e determinações 

dos parâmetros construtivos. A partir daí, a Agência Goiana de Habitação (AGEHAB) elabora 

o projeto básico, social e jurídico para, em parceria com as prefeituras interessadas, 

constituírem um consórcio e realizarem a contratação com a CEF. A AGEHAB licita e 

fiscaliza a obra, executa o projeto jurídico e as prefeituras são envolvidas no projeto social. A 

entrega das u.hs. e o registro dos beneficiários é feita tanto pela AGEHAB, quanto pela 

prefeitura, segundo o PEHIS-GO (2013, p. 105). Entretanto, a construção de condomínios é 

feita para famílias que possuem rendimentos acima de dois salários-mínimos. Caso a renda 

fosse inferior os projetos habitacionais só poderiam ser executados em áreas menores. Isso 

demonstra o interesse dos construtores, presentes na política pública habitacional, porque 

habitações, mesmo sociais, com maior valor de comercialização, possibilitam a obtenção de 

mais-valia acima do lucro médio, nos termos analisados por Topalov (1979, p. 71). Como 

anteriormente visto, a faixa 1 demanda dos governos locais a doação de terrenos, o que 

significa obras com menor retorno em toda forma de tributos e outras capitalizações possíveis 

de serem realizadas nos municípios. 

Há também a possibilidade de produzir u.hs. por meio de associação entre 

comunidades e a AGEHAB, tendo tais comunidades a posse da terra, mas vivendo em 

habitações precárias. A contrapartida é a doação do terreno para a reconstrução das u.hs. às 

famílias da comunidade. O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS) torna-se 

detentor do ativo imobiliário representado pelas u.hs. construídas e que não atenderão as 

famílias. O projeto é feito para produzir u.hs. sobrantes, que poderão ser utilizadas para o 

Programa de Aluguel Social
226

, mas não há no PEHIS-GO (2013, p. 107) qualquer 

esclarecimentos a respeito. Essas u.hs. podem ainda ser destinadas à Ação de Financiamento 

Habitacional de Interesse Social ou “concedidas através da Concessão de Direito Real de 

Uso”
227

 às famílias demandantes. Falta ao PEHIS-GO (2013) definir as condições de 
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 O Programa de Aluguel Social é feito a partir das prefeituras, que arca com os custos do aluguel diretamente 

com o proprietário do imóvel para famílias de baixa renda ou residentes em áreas de risco, até que elas 

melhorem de vida, ou seja, sejam inclusas em programas de habitação de interesse social.  
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 Concessão de direito real de uso, instituto criado pelo Decreto-lei n. 271, de 28 de fevereiro de 1967, “é o 

contrato pelo qual a Administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular, como 

direito real resolúvel, para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, 

cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social” (MEIRELLES, 2001).  
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utilização dos instrumentos do bem público, tempo de utilização, quem poderá utilizar, como 

será a retomada, de acordo com os preceitos do direito administrativo e a retribuição para tal 

uso. Como espécie para fins de moradia do gênero concessão do direito real de uso, ela possui 

especificidades e finalidades próprias que, sob a orientação geral da legislação federal e da 

política local, possam dar efetividade ao direito à moradia. 

Essa modalidade de consórcio entre comunidade e AGEHAB deve ter viabilidade 

econômica para ser possível. Caso isso não ocorra, o PEHIS-GO prevê o acesso da 

comunidade ao Programa de Melhoria Habitacional, modalidade coletiva do “Cheque Morar 

Mais”, criado em 2012. Este funciona por meio de uma parceria entre estado, prefeituras e 

beneficiários com renda de até três salários mínimos mensais (PEHIS-GO, 2013, p. 40) e está 

fundamentado no Crédito Outorgado de ICMS. Mas o PEHIS-GO não oferece detalhes de sua 

utilização. De maneira geral, da forma como vem sendo praticado no Brasil, o beneficiário 

recebe o Cheque Moradia, compra produtos nas lojas de material de construção e o 

comerciante utiliza o cheque recebido para abater o ICMS de sua empresa ou repassá-lo para 

seu fornecedor como forma de pagamento. Quando o valor do cheque for maior que o 

montante de imposto a pagar, o comerciante tem a possibilidade de transferir o excedente para 

outras empresas – no caso de fornecedores, o crédito pode ser repassado em troca de 

mercadorias. 

A efetividade do PEHIS-GO (2013) é imprescindível, uma vez que o déficit 

habitacional em Goiás é maior, assim como no Brasil, entre as famílias com menos renda, por 

compreender 91,7% da demanda. Contudo, a função social da propriedade permaneceu como 

algo invisível nessa política estadual de habitação, já que não há referências de incentivos 

para aproveitamento para habitação social de áreas urbanas com infraestrutura. Outro 

problema grave está no fato de que, para as necessidades habitacionais, o Plano não especifica 

o quantitativo monetário que será destinado a cada município, visto que os domicílios com 

inadequação fundiária e habitações precárias, localizados em setores subnormais, segundo a 

classificação da FJP, foram estimados.  

Tais necessidades não estão relacionadas ao estoque de habitações. Por exemplo, na 

microrregião do Entorno de Brasília essas estimativas mostram que 6,57% dos domicílios não 

possuem banheiro; 82,78% dos domicílios urbanos apresentam carência de infraestrutura; 

2,42% deles possuem inadequação fundiária (não é o proprietário legal do imóvel ou do 

terreno); 10,21% tem adensamento excessivo. Na região do Entorno de Brasília, o PEHIS 

(2013, p. 47) contabiliza 186.982 habitações com pelo menos um desses problemas. Em 2000, 

de acordo com o próprio governo goiano, dados da AGEHAB/GERATEC de Valparaíso de 
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Goiás apresentavam 6,67% de domicílios em assentamentos precários e Luziânia 3,76%. 

Embora sendo municípios pertencentes a uma microrregião com menos assentamentos 

precários, vivem nessa área mais de cem mil pessoas sob essas condições (PEHIS-GO, 2013, 

p. 49).  

Essas condições possuem relação com a forma em que essas cidades funcionam e, por 

isso, a análise do Plano Diretor Local de Valparaíso de Goiás e Luziânia e as habitações no 

espaço das relações sociais faz-se necessária. O modo como a habitação de interesse social 

está sendo realizada nessas cidades evidencia as especificidades do processo de acumulação 

na totalidade da produção do espaço. O mesmo processo de produção de valor, mas com 

singularidades. A análise sobre os PDLs permite compreender o avanço e o retrocesso político 

das classes de menos poder aquisitivo e a orientação política contida nos planos.  

 

 

4.3 DO PLANO DIRETOR DE VALPARAÍSO DE GOIÁS À PRÁTICA ESPACIAL
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O Núcleo Habitacional Valparaíso I, ainda pertencente a Luziânia, surgiu em 1979, 

com 864 casas construídas pela Encol, de acordo com o IBGE (2010). É justamente a 

construção desse conjunto habitacional com infraestrutura urbana, como bem demonstrou 

Mello (1999, p. 100) que trouxe conflitos sociais contributivos para a sua emancipação e 

politicamente valorosos para os agentes do capital imobiliário. Isso porque a vida apresentava, 

nesse conjunto, uma condição de qualidade superior em relação aos loteamentos abertos, 

próximos à BR 040 e que constituíam a periferia pauperizada de Luziânia, sem qualquer 

infraestrutura. O conflito social, de acordo com Mello (idem, p. 99), “passou a comprometer a 

continuidade da administração municipal” e resultou na Lei 9.666/1992, que passou a 

dificultar a abertura de novos loteamentos. Nesse momento, “sob lideranças políticas locais” 

(idem, p. 99), a emancipação política de Valparaíso de Goiás é feita. Elevada à categoria de 

distrito administrativo de Luziânia, em 1989, segundo Silva (2012, p. 41), “sua emancipação 

político-administrativa consolida-se com a realização da terceira consulta popular em 15 de 

junho de 1995”. O Núcleo, tornado município e denominado de Valparaíso de Goiás
229

, já 

contava com uma população de aproximadamente oitenta mil moradores, formada 
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 Em Lefebvre (1974), a prática espacial consiste na projeção feita no terreno da prática social, separando seus 

momentos e características, mas sob o poder do Estado. 
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 Informações disponíveis em: http://www.cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 4 jun, 2014. 
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principalmente por trabalhadores migrantes que vieram para Brasília e não conseguiam 

moradia na Capital (idem, p. 37). 

Embora houvesse infraestrutura no conjunto habitacional construído pela ENCOL e 

financiado pelo BNH, “os custos com implantação de rede de esgoto e de abastecimento de 

água” recaíram sobre o ‘beneficiado’, de acordo com Mello (1999, p. 101). Nesse sentido, se 

afirma que os problemas atuais de seus moradores, tais como falta de água, saneamento 

básico, mobilidade urbana, entre outros, já estavam presentes desde aquele momento. O 

loteamento de terras pertencente às fazendas e chácaras sem regulação e sob uma deficiente 

gestão municipal foi sendo realizado ao longo do tempo. A lógica da construção habitacional 

sem qualquer parâmetro com códigos de obra fez com que as casas fossem sendo construídas 

sem sequer contar com a existência de caixa d’água, segundo entrevista realizada na 

Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura. Apenas na atual 

administração a proibição desse abuso, uma vez que as pessoas não conseguiam estocar água 

para utilizar nos momentos do dia em que ela normalmente falta, foi efetivada.  

Ressalta-se que essa é uma medida muito pequena diante dos graves problemas de 

abastecimento de água na cidade. Contudo, a expensas da Lei 067/2012, relativa ao Código de 

Obras do município, a contínua produção de habitação social sem ligação com a rede de 

abastecimento de esgoto denota o passado, e os desmandos de certos indivíduos sobre o 

complexo sentido daquilo que o Estatuto da Cidade propugna como resultado “do aumento da 

complexidade das relações sócio-espaciais travadas no interior do Distrito Federal” (MELLO, 

1999, p. 54). Dados da PMAD (2013, p. 194) mostram que em Valparaíso de Goiás e no 

distrito do Jardim Ingá, em Luziânia, o quantitativo de domicílios ligados à rede geral de 

esgoto compreendem respectivamente 45,6% e 1,6%. Em relação àqueles ligados à rede geral 

de abastecimento de água, são 83,2% e 87,1%. 

Vários empreendimentos do PMCMV visitados em Valparaíso de Goiás – e que ainda 

estão sendo comercializados – são construídos para utilizarem fossas (na Foto 21, as fossas se 

localizam no canto inferior direito, sendo indicadas pelas setas). Essa condição demonstra a 

capitalização dos espaços via habitação acima do direito à cidade. A construção de habitações 

de interesse social nessa cidade, nos termos em que se realiza, é a forma atual de usurpação 

desse direito, principalmente ao se pensar em sua extensão e nos danos coletivos para todos 

no ambiente urbano. Mas é também uma maneira de propiciar a visibilidade cada vez mais 

necessária à reforma urbana.  
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Foto 21: Frente de uma casa de Condomínio no Setor de Chácaras Anhanguera – Valparaíso de Goiás, 

2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Segundo Melo (1990, p. 64-67), a transformação nas cidades próximas à Capital 

federal – Luziânia, Formosa e Planaltina – se deu em duas etapas: a primeira quando parte de 

seus territórios são desmembrados para formar o DF. Em seguida, quando se iniciam as obras 

de construção da Capital, essas cidades passaram a servir de referência para aqueles que se 

deslocavam para os canteiros de obras da cidade nova, e de fornecedora de matéria-prima, 

criando, portanto, outras relações políticas, sociais e econômicas sob o suporte e o controle de 

outros agentes em cada uma dessas territorialidades. A isso se acrescenta que essa 

transformação, destacada por Melo (idem, p. 55), tem relação com as novas formas que o 

capital passou a ter em suas possibilidades de reprodução, ampliadas no processo de ocupação 

do território do Planalto Central na absorção da renda fundiária urbana. 

A segunda, ao final da década de 1960, a partir dos loteamentos que materializam o 

processo no qual “uma cidade passa a existir na outra” (MELLO, 1990, p. 56) e, desse modo, 

a urbanização na metrópole, já como processo mediador na aplicação de excedentes de capital 

na formação dos territórios goianos. Ao considerar a urbanização como materialização da 

política em estreita relação com o econômico, a produção do espaço passou a responder a esse 

sistema urbano – hierárquico, fragmentado e homogêneo – como resultado de uma 

combinação de determinado e determinante em uma unidade.  
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A anomia e a aparente anamorfose, principalmente nas porções do território goiano, 

localizados ao sul do DF, fizeram com que as cidades fossem se agrupando ao redor da BR 

040, devido à necessidade de fluidez de mercadorias e homens (força de trabalho), o que 

resultou e se conserva, ainda hoje, em uma vida na cidade ao redor de uma estrada. A 

relevância dessa configuração é a fluidez como determinante do urbano, e não o encontro. A 

principal rua da cidade, a BR 040, é a expressão da destituição da territorialidade. Em suas 

margens há um comércio intenso, repartições públicas, hospital, restaurantes, muitas pessoas, 

etc.  

O ordenamento no território do DF – universalidade – conformou a espacialidade e 

seus conteúdos onde as normas não existiam, ou seja, pela anomia da particularidade na 

formação socioespacial como um todo. As marginais do instituído território contínuo da 

metrópole, os enormes corredores de casas em ruas vazias, nas quais não há espaço para 

praças (Foto 22), são as estratégias e a expressão do capitalismo. Sua rentabilidade se mostra 

mais visível no desenvolvimento da complexidade do espaço e precisa se realizar, por 

intermédio das expansões dadas, no interior do poder de consumo das diversas frações 

integrantes da classe trabalhadora. Ao que parece, o Plano Diretor dessa cidade, extensivo ao 

realizado para Luziânia, articula uma dada espacialidade de regulação específica correlata ao 

Estatuto da Cidade, que envolve uma perspectiva metropolitana em seu processo urbano. 

 

 
Foto 22: Telhados e lixo – Valparaíso de Goiás, 2014.  

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 
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No Estatuto da Cidade (2002, p. 40), o Plano diretor (PD) é “um conjunto de 

princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço 

urbano”, o qual deve estabelecer “poucos e claros princípios de ação para o conjunto de 

agentes envolvidos na construção da cidade, servindo de base para a gestão pactuada da 

cidade” (idem, grifos não constam no original). O PD (2006) de Valparaíso de Goiás e da 

Legislação Urbanística Básica é um documento extenso, composto por quase quatrocentas 

páginas, tendo sido elaborado a partir de diretrizes e ações prioritárias para contemplar as 

dimensões sociocultural, econômica, geoambiental e institucional, para realizar o 

macrozoneamento das diretrizes da política urbana e da organização do território. É composto 

por Diretrizes Estratégicas e de Macrozoneamento, Lei do Plano Diretor, Lei de Perímetro 

Urbano, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Posturas 

e Código de Meio Ambiente. Tantas páginas negociam com uma dada generalização de uma 

ideia: o plano é discursivo e estabelece como as coisas devem ser distribuídas no espaço, mas 

tão somente isso, porque independe de sua operacionalização.  

Em 2008, o ex-prefeito, Sr. José Valdécio Pessoa (PTB, 2005-2008), pela Lei 044, 

regulamentou o Parcelamento, o Uso e a Ocupação do Solo Urbano no Município de 

Valparaíso de Goiás, sendo estranho ter essa aprovação ocorrido antes da regulamentação do 

PD. Se, como ressaltado, o PD é um conjunto que define a base de princípios que 

condicionará o zoneamento – considerado como normas de parcelamento, uso e ocupação –, 

é, portanto, uma legislação urbanística disciplinar da ação no espaço da cidade. Aprovar uma 

‘ação’ sem regulamentar seus princípios corresponde, segundo Villaça (2010, p. 178), a 

atender a interesses específicos, e não públicos. Não se está, com isso, querendo dizer que o 

PD é a concepção real da cidade. Ele continua a ser descontínuo naquilo que preconiza, em 

relação àquilo que diz ser, porque não cumpre seus objetivos não apenas nas cidades 

analisadas, mas em todo o país. Entretanto, é uma forma de judicialmente acionar os 

mecanismos legais. 

Em 19 de julho de 2012, a Lei Complementar 063, na gestão da então prefeita Sra. 

Leda Borges de Moura (PSDB), aprovou e regulamentou o PD de Valparaíso de Goiás. Como 

se pode agir no espaço urbano sem princípios norteadores? Outro ponto digno de nota é que 

somente em 20 de dezembro de 2012 a prefeita Leda Borges de Mora (2009-2012) aprovou, 

pela Lei 067, o Código de Obras. Esse espaço longo de tempo sugere uma oferta de tempo 

hábil para interesses específicos atuarem, ainda que sob a Lei 044. Reforça essa argumentação 

o fato de a Lei de Perímetro Urbano não ter sido sancionada até o presente momento. Pode-se 

argumentar que todo o município é urbano, mas se assim o fosse não faria sentido garantir no 
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PD os próprios princípios fundamentais
230

, assegurado no artigo 3
o
, das zonas de interesse 

ambiental e urbano ambiental e suas diretrizes de desenvolvimento.  

Esse desmembramento e as modificações no documento para aprovações parcelares, 

elaborado em parceria com os governos federal, estadual e municipal, permitem compreender 

como foi possível, de acordo com as entrevistas coletas junto aos técnicos da atual Prefeitura, 

moradores e corretores imobiliários na cidade, a intensidade de construções imobiliárias para 

fins residenciais, iniciadas em 2009. Tais intervalos de tempo para aprovação e 

regulamentação das leis supracitadas favoreceram os agentes imobiliários. Se o PD de 

Valparaíso de Goiás é definido, segundo o artigo 4
o
, como “instrumento básico da política de 

desenvolvimento sustentável do Município, inclusive de sua Política Urbana” (ESTATUTO 

DA CIDADE, 2012, p. 15), como a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do solo foi 

aprovada antes do PD? E por qual motivo? Para poder utilizar áreas como ZEIS e Zonas de 

Uso Misto (ZUM) antes da institucionalização do PD?
231

 

As diretrizes do PDL são como planos sem ação, o que significa integrar e tornar 

complementares áreas urbanas, áreas de conservação ambiental e áreas rurais, de acordo com 

o artigo 16, § III, referente ao macrozoneamento (p. 18), ainda mais se levar em consideração 

que o zoneamento urbano está sob a legislação urbanística e existe porque o espaço urbano 

não é homogêneo em seu conteúdo, apenas no processo de sua produção. Em um dos bairros 

analisados, o Setor de Chácaras Anhanguera, o que se vê realmente é uma integração, que 

contraria o § 2
o 

do artigo 68 da Lei de Uso e Parcelamento do Solo, o qual rege a urbanização 

em áreas de alta sensibilidade ambiental, como as veredas
232

. Essa Lei foi aprovada em 2008, 

portanto, antes do quadro atual de intensa construção imobiliária era de se esperar sua 

aplicação e, dessa maneira franqueou o território da cidade à ação predatória do capital 

imobiliário, onde se pode avaliar o potencial financeiro do urbano, sendo a problemática 

ambiental confirmada como simples enunciado inserido no PD. A Foto 22 mostra o resultado 

do processo de urbanização sob as diretrizes dos agentes imobiliários em um local de vereda, 

devido à presença de buritis.  
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 Art. 3° São princípios fundamentais do Plano Diretor: I - a garantia do pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade; II - a preservação do meio ambiente natural e cultural do Município; III - o 

desenvolvimento sustentável do Município; IV - a busca e realização da igualdade e da justiça social; V - a 

participação popular no processo de planejamento municipal. 
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 Art. 82, § 2
o
, da Política Habitacional “A Política Habitacional deverá considerar, prioritariamente, o uso e a 

ocupação das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, ou áreas destinadas a abrigar população reassentada 

nas Zonas de Uso Misto - ZUM”. 
232

 As veredas são um ecossistemas do Domínio do Cerrado, pela predominância (no estrato arbóreo) de renques 

da palmeira buriti (Mauritia vinifera), que se desenvolve em condições de umidade permanente.  
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Foto 23: Urbanização em área de veredas, Setor de Chácaras Anhanguera A, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

A única coisa que o capital imobiliário fez foi, literalmente, deixar esse espaço em 

branco, com uma distância de quase cem metros, como é possível ver na foto 24. A CEF não 

deveria ter acompanhado essas obras? Aparentemente, o boom imobiliário expressa a queda 

da produtividade e da lucratividade dos investimentos produtivos, como ressaltou Harvey 

(2010), donde o excesso de capital precisa ser reinvestido na construção de novos espaços.  

Seria essa a integração entre urbano e ambiental, exemplificada na Foto 24, que o PDL 

propõe? Por outro lado, expressa, no lugar, a escala predatória do capitalismo global para 

obter mais-valia para a sustentação do mercado financeiro. Este mantém setores atrasados em 

novos locais de exploração, para gerarem lucros que terminam por serem absorvidos na 

financeirização da economia, mediado pelas grandes empresas de construção civil. 

Novamente se pode falar do uso dos mais pobres, criando valor para a futura captura do 

mercado imobiliário.  
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Foto 24: Continuação de edificações pós-vereda, Setor de Chácaras Anhanguera A, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Apenas assim é possível compreender as políticas: aqui, o PD, articulado a um 

programa federal – PMCMV – volta-se à localização, sem atentar para os movimentos no 

lugar, mas privilegiando a produção massiva de habitats. Não obstante, essa prática repercute 

no cotidiano, seja como abstração, seja quando confronta o vivido e os problemas. Foi 

possível constatar o espanto do entrevistado quando, em meio a sua declaração de satisfação 

com seu lugar de moradia, não consegue compreender-se diante dos problemas da cidade. 

Também na resposta de um corretor imobiliário, ao ser indagado sobre se as pessoas se 

mostram preocupadas com os problemas da cidade, problemas que ele mesmo enumerou e são 

coincidentes com os apontados pelos moradores: “a maioria nem pensa nisso, preocupa é o 

ônibus perto, ter a casa, aqui o imóvel não pode passar de 140 mil, é isso que atrai”. 

Segundo Maricato (2011, p. 158), na Emenda Constitucional de Iniciativa Popular de 

Reforma Urbana, apresentada em 1987 à Assembleia Nacional Constituinte, o PD não estava 

incluído. Os movimentos sociais excluíram a realização de Plano Diretor por ele ser, no 

Brasil, a figura e o instrumento de segregação por parte das elites, servindo, antes, à aplicação 

arbitrária da lei (idem). Ainda assim, a CF tornou o PD uma obrigatoriedade para cidades 

acima de vinte mil habitantes, articulando, em sua construção, a participação social. Todavia, 

naquele tempo coube evidenciar a sua utilização nas determinações concretas da urbanização 

e dissimulação dos conflitos. Ler o PD e confrontá-lo à urbanização é ver seu alcance, como 

assinalou Villaça (2010, p. 226), pois “diante dos problemas sociais a classe dominante 
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responde com... um plano diretor”. Todo o documento é feito como uma meta não 

quantificável, sem prazos. São orientações que na realidade não foram efetivadas e que, 

mesmo já tendo a chancela da Lei, dificilmente poderão ser cumpridas.  

Tais princípios, diante da falta de espaço na cidade, impossibilitam, segundo a 

Prefeitura, disponibilizar terrenos para a realização de empreendimentos para a faixa 1 do 

PMCMV, fato que demonstra as determinações concretas da urbanização no processo de 

revalorização do espaço. A Prefeitura, ao ser consultada sobre a participação popular na 

realização do PD, deu como resposta a ausência de mobilização no momento de sua 

regulamentação. A participação foi dos investidores imobiliários
233

, o que evidenciou a 

pressão política exercida pelo empresariado. O PD, aprovado sem diagnósticos, mostra a sua 

ação inócua e não reflete as políticas públicas. Ainda, de acordo com a declaração da 

Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, “piora ainda mais a situação 

tudo... pode ser construído”. Esse depoimento revela a realidade urbana, fechada para as 

relações sociais quando não mediadas nas coisas. 

A manutenção da forma por esse conteúdo produtivista permite deslumbrar as novas 

outras produções a partir de tais conteúdos. Assim, não há um diagnóstico da demanda 

habitacional, mas a Prefeitura, conforme entrevistas realizadas, está obtendo esse quantitativo 

por meio dos dados das famílias que recebem bolsa família, que, de acordo com a PMAD 

(2013, p. 118), correspondem a 13,81% da população. Há uma preocupação e um empenho 

com a regularização fundiária para famílias de baixa renda, segundo a prefeitura, tanto que, 

para a Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, houve um esforço de 

inserir áreas destinadas a Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em outros bairros
234

. 

Ainda, para essa Secretaria isso foi um ganho social porque “apesar do PD dizer que são 

ZEIS, são antes áreas particulares, é necessário uma força política e social articuladora e 

reconhecimento da necessidade de áreas públicas [...] e ainda, loteamentos em Valparaíso 

eram licenciados sem que os técnicos do Estado sequer viessem aqui”. 

Todavia, mesmo que a FJP (2008) tenha dado como sanado o d.h. na cidade, a 

Prefeitura argumenta, sem ter dados da existência ou não de demanda, seja para qual faixa de 

renda for, segundo os depoimentos contidos na entrevista realizada com a supracitada 

Secretaria, que trabalha também a partir da necessidade de verticalização de empreendimentos 

habitacionais, e não mais de casas, devido à escassez de terrenos na cidade. Ainda assim, o 
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 Segundo entrevista com a Secretária de Obras, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura de 

Valparaíso de Goiás, em 25 de junho de 2014. 
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 No próximo subitem deste Capítulo se analisa um bairro destinado a ZEIS, segundo a Lei 044, mas cuja 

destinação não foi aplicada. 



237 

  

PD, na Seção III, que trata da Política Habitacional, afirma que o objetivo dessa Política é 

reduzir o d.h., melhorar as condições de vida e habitação, principalmente da população de 

baixa renda. Por não apresentar uma estimativa desse d.h., das habitações precárias e das 

áreas necessitadas de regularização fundiária e urbana, mostra-se como representação de si 

mesmo, desvinculado do lugar a que se refere. Isso evidencia a prática política em confronto 

entre a arrecadação municipal, a propriedade privada e os terrenos públicos. 

Assim, a prática espacial na representação do espaço (concebido) não busca apenas 

representar uma vontade do representado na proposta de áreas para a reprodução da força de 

trabalho, como no passado. O novo é o PD tomar para si uma demanda abstrata concreta para 

justificar as construções ‘sem’ controle de habitações. Quando o poder público é questionado 

a respeito da aplicação da política habitacional, apresenta, em seu discurso, um ‘grande’ 

problema – a cidade não possui terrenos
235

. Com esse discurso, produz a escassez, uma vez 

que ela funciona, no mercado, como mecanismo fixador de preços e de valorização, 

justificando, ao mesmo tempo, não apenas a verticalização da cidade, como se verá mais 

adiante, mas também a desculpa de sua própria aspiração – de atender à classe de menor renda 

– sem, no entanto, dizer da própria ausência de realização concreta em sua afirmativa. 

De acordo com Topalov (1979, p. 79), a ampliação da urbanização faz surgir custos 

elevados nos equipamentos existentes, que possibilita a ampliação de receitas pelo setor 

público, pois a verticalização normalmente ocorre onde já existe valorização, exceto em locais 

proibidos pela legislação. A Prefeitura busca aumento de receitas, mas, ao mesmo tempo, 

reconhece que as demandas dos menos favorecidos criam crescimento ao circuito inferior e ao 

superior marginal. Nesse entendimento, o poder local criou duas leis importantes, 

regulamentadas na atual gestão: 1) possibilidade de famílias de baixa renda obterem a posse 

de seus imóveis sem ônus; 2) divisão de terrenos de seiscentos metros para trezentos metros 

para que as famílias consigam a regularização fundiária. Isso reforça a propriedade privada 

contraditoriamente à apropriação urbana, sem, no entanto, inserir a problemática urbana no 

centro do seu projeto político. 

 

 

  

                                                           
235

 Os termos “construção sem controle” e “falta de terrenos” foram repetidamente ditos durante entrevistas 

realizadas na Prefeitura dessa cidade. 
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4.4 DA PRÁTICA ESPACIAL AO LUGAR DO CORPO EM VALPARAÍSO DE GOIÁS  

 

 

Acredita-se que a sociedade, no modo de produção capitalista, se constrói com base 

em uma representação que substitui o representado (LEFEBVRE, 2006, p. 37) e foi a partir 

dessa premissa que as entrevistas com os moradores de bairros distintos de Valparaíso de 

Goiás foram realizadas. Quatro setores foram escolhidos, segundo a divisão do 

Macrozoneamento urbano do PD, apresentada na Planta 1, para analisar a prática espacial, 

social e política nos empreendimentos imobiliários do PMCMV, a saber, JCGontijo – Garden 

City, Valparaíso I –Etapa A, Setor de Chácaras Anhanguera – A e Pacaembu.  

O fato de não possuírem limites delimitados cartograficamente impossibilitou a 

confecção de mapas. Na prática, isso significa que o macrozoneamento se torna passível de 

ser ampliado/expandido em suas dimensões no real. Caracteriza-se, assim, a influência dos 

grupos imobiliários no PD, conforme o teor da entrevista realizada na atual administração 

pública, não apenas interessados na construção do imóvel em si, mas na extração de renda 

fundiária urbana (MARX, L. I, V. II, 2006). 

 

Planta 2 
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Três desses setores estão inseridos em um mesmo tipo de zoneamento, a saber: Zona 

de Uso Misto (ZUM), que compreende as áreas urbanas já consolidadas – onde se destacam 

as concentrações de comércio e serviços – e aquelas em processo de consolidação, como as 

ZEIS e as áreas de verticalização (ver Planta 2).  

A diferença entre os setores se apresenta nas condições em que esses imóveis estão 

sendo construídos. As semelhanças, conforme as tabelas referentes aos aspectos sociais das 

famílias residentes, apresentadas neste Capítulo, são a satisfação dos residentes com a cidade 

– que se estende para o empreendimento e o setor –, o local de moradia anterior – as RAs do 

DF – e os tipos de problemas existentes na cidade. Embora não tenha sido perguntado sobre 

os locais em que esses moradores trabalham, tais informações apareceram nas conversas 

durante as entrevistas e encontram consonância com os dados da PMAD (2013), pois a 

maioria dos trabalhadores encontra-se empregado no DF e mesmo aqueles que possuem 

veículo particular usam transporte público em seu deslocamento para o trabalho.  

Outro dado interessante porque se articula ao grau de satisfação com a cidade de 

moradia é que o local mais procurado para lazer por essas famílias com residência anterior no 

DF é a RA onde residiram. Segundo eles, o motivo é a visita. O lúdico da vida social dessas 

pessoas parece ser o encontro com os familiares e com os amigos que deixaram no DF. Isso 

sugere, e justamente por isso é digno de nota, que essas famílias ainda projetam nesses locais 

suas satisfações, ainda não vividas em seu novo lar. Mas se é assim, como a maioria expressa 

um grau elevado de satisfação em relação à cidade, ao bairro e ao empreendimento?  

Em Roberto Da Matta (1991) esses aparentes antagonismos são contradições 

justamente porque desvelam conexões entre o sabor singular da vida vivida e o modo de 

produção, entre espacialidades e tempos ligados a atividades socialmente delimitadas no 

prático-sensível dos indivíduos em suas relações. Nesta Tese, tais contradições foram 

analisadas como mediação entre espacialidades-tempos de cada indivíduo na conjunção com o 

espaço vivido, concebido e percebido, tendo por referência a casa – referida como “aqui tenho 

tudo”, forma de explicar a sua satisfação estendida a outros espaços –, feita segundo cada 

conduta a partir desses espaços-tempo. Para o autor (idem, p. 53-55), cada espaço-tempo leva 

a um comportamento diferente do indivíduo, que usa a “linguagem da casa” porque 

“traduzem o mundo como [...] compensações ou maldades: o espaço da casa!”.  

Em relação às diferenças, as pesquisas de campo mostram que quanto maior a 

proximidade das casas em um mesmo empreendimento, ao lado de ruas sem pavimentação e 

com problemas de abastecimento de água, menor é a renda domiciliar mensal, além de as 
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construções serem feitas por capitais imobiliários de pequenas empresas. Empreendimentos 

como o do bairro Valparaíso I, Etapa A, trata-se da ação de uma empresa média. Denomina-se 

como pequena empresa, fundamentada na Lei do Simples
236

, como aquela cujo faturamento 

anual é de até R$ 120 mil (US$ 65,9 mil) e a média empresa como aquela cujo faturamento 

anual é superior a R$ 120 mil (US$ 65,9 mil) e igual ou inferior a R$ 720 mil (US$ 395,6 

mil).  

A aferição da existência dessa diferença de empresas imobiliárias em Valparaíso de 

Goiás foi feita a partir da coleta do nome dessas empresas a partir de anúncios publicitários, o 

que possibilitou verificar a diferença entre uma média e uma grande empresa. Para as 

pequenas empresas, a constatação foi em entrevistas com três responsáveis por elas – 

autodenominados empreiteiros –, localizados durante a realização da pesquisa de campo no 

canteiro de obras de seus empreendimentos. Assim, pequenas empresas atuam principalmente 

no Setor de Chácaras Anhanguera, embora médias empresas também já atuem nesse espaço.  

O Setor de Chácaras Anhanguera é o setor mais procurado para compra devido ao 

custo menor das u.hs., todavia o mais valorizado é o Valparaíso I, segundo pesquisas 

realizadas com corretores. Os imóveis no JCGontijo – Garden City são realizações de uma 

grande construtora no setor Rio Branco, com data de 2011, e os corretores explicaram, em 

entrevista, que os compradores, em sua maioria, “são pessoas com maior poder aquisitivo, 

preocupadas em terem lazer e segurança em um só lugar, aprenderam que viver em 

apartamento é mais seguro que em casa, uma coisa ainda nova na cidade”
237

. 

Mesmo os preços sendo relativamente compatíveis com o bairro mais valorizado, a 

JCGontijo, para obter mais lucros com a venda de mais unidades em um mesmo lugar, teve 

que criar diferenciais nos espaços internos de cada empreendimento. A forma e a arquitetura 

desses empreendimentos são semelhantes, mas os atributos de cada um deles, feitos em 

dimensões relativamente pequenas, conferem, no entanto, um perfil sofisticado aos futuros 

proprietários, como, por exemplo, “piscina para crianças, piscina para adultos, espaço teen, 

quadras poliesportivas, parque infantil, praça de jogos”
238

, entre outros. Contudo, o que chama 

a atenção é a incisiva entrada de uma só construtora, caracterizando o capital monopolístico 

na cidade. 

                                                           
236

 Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996. 
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 Esses depoimentos dos entrevistados não estavam necessariamente contidos nas perguntas formuladas, mas 

seus comentários foram anotados no corpo dos questionários, porque surgiram de maneira espontânea no 

transcorrer de cada entrevista. 
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 Denominações constantes no sítio de propaganda desses imóveis. Dados disponíveis em: 

http://www.muitomaisengenharia.com.br/. Acesso em: ago. 2014. 

http://www.muitomaisengenharia.com.br/
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O terceiro setor escolhido para o estudo, o Pacaembu, situa-se, segundo o PD, em uma 

área compreendida como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que deverão abrigar 

assentamentos urbanos de contingentes populacionais menos favorecidos. O setor Pacaembu 

evidencia a representação da noção da função social da propriedade e seus termos situados no 

simples discurso, que reafirma o caráter elitista dos planos diretores no Brasil, conforme as 

análises de Villaça (2010). De acordo com dados da CEF, não há na cidade empreendimentos 

voltados à faixa 1 do PMCMV, sendo o Pacaembu a exata negação do PD, o que se 

demonstra a partir dos preços de seus imóveis.  

 

 

4.4.1 JCGontijo – Garden City  

 

A verticalização, em Valparaíso de Goiás, é realizada para uma fração da classe média 

que busca, facilitado pelo PMCMV, uma forma de habitar que reúna a saída do aluguel e as 

benesses do ‘lazer completo, segurança e qualidade de vida’ prometida pelo mercado 

imobiliário, em uma reprodução da vida no DF (Planta 3). A proximidade da BR 040 também 

pode ser observada na Planta 3 e compõe outro atributo de localização significativo.   

A existência de terrenos ainda por lotear e a proximidade com o setor Pacaembu, 

como pode ser visto nas Plantas 2 e 3, mostra a existência real da ampliação da verticalização 

para além dos limites do setor no contexto de positividade para as formas capitalistas de 

construção das produções habitacionais, mesmo as sociais. 

Até o presente momento, uma só empresa domina as construções no setor JCGontijo-

Garden City, onde o conjunto construtivo forma a ‘quadra das palmeiras’
239

, conforme 

anunciado no sítio de propaganda e comércio dos empreendimentos Em uma área de 365 m
2
,
 

cinco condomínios estão sendo erguidos – Parque dos Sonhos, Parque das Árvores, Parque 

Clube, Parque Clube 2 e Parque dos Esportes –, cada um com uma média
240

 de cinco edifícios 

de doze andares cada (Foto 25), construções de uma única empresa a evidenciar a sua 

capacidade de concentrar equipamentos e força de trabalho a partir do financiamento público, 

que todavia resulta na valorização do capital monopolista.  
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 Dados disponíveis em: http://www.muitomaisengenharia.com.br/. Acesso em: ago. 2014. 
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 Não foi possível entrar e visitar esses empreendimentos, assim, o quantitativo de edifícios por condomínio foi 

auferido no sítio da Mais Engenharia e Construção, disponível no sítio apresentado na nota de rodapé 273 e na 

observação externa de cada um deles, como mostra a Foto 25. 

http://www.muitomaisengenharia.com.br/
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Planta 3 

 

 

 
Foto 25: Verticalizações – JCGontijo-Garden Cyti, Valparaíso de Goiás – 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Nesses condomínios, ocorre o que a economia clássica denomina como atributo, ou 

seja, a propriedade intrínseca a um bem mostra como um valor de uso – a casa – adquire 

outros valores de uso, mas não em função da necessidade do indivíduo. Novas necessidades 
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de uso são criadas em referência ao consumo e sua função de utilidade é a de servir como 

veículo para a realização do valor de troca. Os atributos são mais do que as características do 

bem ‘habitação’, sendo eles mesmos a função utilidade e fim para se ter um habitat. 

Operam, portanto, uma inversão para uma necessidade atávica dos seres humanos e a 

transformam em mercadoria inserida em um segmento do mercado. Tais atributos conformam 

os preços hedônicos, como evidenciou Fávero (2006), porém, são inerentes ao preço e 

medidos econometricamente. No aspecto de realização do capital há, ainda, a intencionalidade 

de construção de um padrão imobiliário diferencial, cujo sentido é criar uma demanda com 

maior poder de solvência; por isso sua produção e seus incrementos são calculados de acordo 

com a renda e o número de membros da família. Trata-se da precificação hedônica para 

determinado perfil sociodemográfico, processo similar ao analisado para o Jardins 

Mangueiral, em São Sebastião. As condições de financiamento e o valor da primeira parcela 

determinam os modelos desse tipo de comercialização (idem, p. 48). A garantia de pagamento 

e de consumo possibilitados pelo PMCMV foram determinantes no deslocamento desse tipo 

de empreendimentos imobiliários para Valparaíso de Goiás.  

Não se pode esquecer o controle do território pelo GDF que, como demonstrado 

anteriormente, limitou o número de empreendimentos financiados pelo PMCMV. Em 

Valparaíso de Goiás, esse controle não existe para as faixas 2 e 3 do Programa. Se nos 

empreendimentos do PMCMV no DF o caráter hedônico dessa magnitude relativa está 

ausente, isso se deve ao fato de a demanda por habitação social – ela mesma limitada pelo 

GDF – ser condição de valoração. Por isso, esses empreendimentos não necessitam de tais 

atributos. Em Valparaíso de Goiás, a competição e a falta de aplicação do PD configuraram a 

dinâmica de seu mercado imobiliário, tendo sido preciso que o construtor investisse na 

mudança da cultura existente – morar em unidades habitacionais horizontais
241

 –, uma 

particularidade da cidade, ainda que a singularidade esteja no processo de verticalização. Essa 

singularidade fez com que os agentes privados se adequassem a esse perfil sociodemográfico 

e buscassem formas de alterar a já citada cultura de morar em casas.  

O processo desse tipo de verticalização em Valparaíso de Goiás data de 2011. Souza 

(1994) e Botelho (2007) afirmam que se verticaliza onde há valorização, e esta não é um 

simples atributo social de localização, mas sim resultado da condição de determinação do 

preço de mercado, formado pelo preço regulador e de reprodutividade da mercadoria. A 

produção de habitação social, principalmente de casas de baixo valor agregado e com 
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 Conforme as entrevistas realizadas com os moradores, com corretores imobiliários e com o poder público 

local. 
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limitação de terrenos – como é o caso dessa cidade – leva o preço a um preço regulador baixo 

e a uma captura de mais-valia menor.  

A entrada de grandes empresas no mercado de habitação social em Valparaíso de 

Goiás, a partir de sua produção verticalizada e em maior número, fez com que o valor 

aumentasse. Conforme Topalov (1979, p. 65), essa determinação do valor não depende das 

relações de oferta e demanda. Essa elevação no valor beneficia a todas as frações do capital 

imobiliário, mesmo que force uma limitação aos pequenos produtores. Isso explica o preço 

médio nas habitações oferecidas, que, nesse bairro, variam, de acordo com o número de 

quartos, entre R$ 126.000,00 e R$ 196.000,00.  

Os preços mostram a atuação do capital monopolista, como é o caso da JCGontijo e de 

suas associações, que tende, inicialmente, a baixar o valor. Ressalta-se, aqui, a singularidade 

do mercado habitacional dessa cidade, dado na mediação necessária a esses capitalistas para 

realizar o valor de troca. Nesse movimento, a ampliação de áreas de menos valor, como 

Jardim Ingá – analisado na cidade de Luziânia – e outras áreas de produção habitacional em 

Valparaíso – apresentadas no transcorrer deste Capítulo – tende a diminuir sobrelucros. 

Todavia, pode ‘garantir’ sobrelucros permanentes, uma vez que essa produção expandida com 

menor valor limita a quantidade durante um determinado período, devido à condição de não 

reprodutibilidade dos terrenos, de imóveis de maior valor
242

. É o processo contínuo de 

produção habitacional desse período de vigência do PMCMV – como universalidade para o 

capital – que determinará a captura e a dimensão de sobrelucros nas variadas porções de 

espaço, sem deixar de analisar que as grandes construtoras, em seu processo produtivo, 

sempre possuem uma posição favorável para produzir mercadorias a um preço de produção 

inferior.  

Na passagem dessas atividades para seus resultados emerge a denominação para o 

setor, ou, como dito anteriormente, para a ‘quadra’, por isso é importante compreender essa 

linguagem a partir das relações econômico-políticas do capital imobiliário. O nome do Setor 

JCGontijo – Garden City, no qual as verticalizações estão concentradas na cidade, mostra a 

construção de um enclave em Valparaíso de Goiás e o momento de entrada das grandes 

empresas nessa cidade. Esse Setor ocupa a área de uma antiga fazenda, denominada Santa 

Maria, e traz um nome novo, que não possui qualquer vinculação à antiga forma de utilização 

desse espaço. Por que essa negativa do passado, se hoje se tornou recorrente referenciá-lo 
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 “O setor monopolista impõe essas condições. Em lugar de absorver completamente os setores atrasados, 

utiliza-os como almofadas para amortecer as crises, como reserva de força de trabalho e como meio para 

desvalorizar o capital. Obrigando-os a trabalhar a uma taxa de lucro inferior à média, eleva seus lucros em outro 

tanto” (CASTELLS, 1979, p. 108). 
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para manter a sociedade tal como ela foi instituída? Responde-se: para ‘que tudo permaneça 

como é’.  

É necessário compreender que outro espaço está sendo produzido na cidade, mas para 

atender outra fração do capital imobiliário. Outro não significa necessariamente novo, porque 

não modifica as relações sociais de produção. Outro nome é a personalização do habitat, que 

coincide e será a base utilizada pela publicidade na construção do consumidor ideal pela 

imagem (LEFEBVRE, 1966). Constrói-se a personalização do consumidor para ser essa a sua 

principal aquisição, condição necessária para que este ‘livremente’ possa escolher no mundo 

das coisas. 

Como as indicações da Prefeitura mostram que a solução é justamente verticalizar, 

mas não delimitam o zoneamento para que este de fato tenha efetividade, e tal situação é 

agravada diante da ausência de um movimento social capaz de criar pressões sobre as 

realizações monopolistas, por isso esses enclaves tendem a se ampliar em função das 

perspectivas do PMCMV. Tal processo tornará ainda mais aguda a atual situação de a cidade 

ter, cada vez mais, menos espaços públicos e áreas verdes a desvelar a precariedade e a 

expropriação de vida urbana.   

 

 
Foto 26: Aridez urbana JCGontijo – Garden City, Valparaíso de Goiás – 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Nas áreas verticalizadas, embora ainda em construção, áreas de lazer e jardins se 

circunscrevem ao interior dos Condomínios. Nas áreas exteriores, os muros e as palmeiras – 
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por isso o nome ‘quadra das palmeiras’ – compõem o espaço público também nesse lugar de 

mais valorização (Foto 26). A natureza é posta como coisa na produção dos atributos do 

habitat, e estes entram na interação do indivíduo personificado e em seu espaço para compor a 

sua cotidianidade nas formas. O espaço contém relações sociais e nele a natureza é símbolo e 

“matéria-prima sobre a qual operam as forças produtivas de sociedades diversas para produzir 

seu espaço” (LEFEBVRE, 1974, p. 56, grifo no original). 

Não foi possível realizar entrevistas com os moradores nos dois Condomínios já 

entregues pela construtora. Uma exceção, pois nos demais setores pesquisados foram feitas 

entrevistas em quinze domicílios de cada um. As poucas informações obtidas foram com 

funcionários dos Condomínios habitados, que informaram que os moradores têm medo da 

violência da cidade e estabelecem pouca relação com ela: “trabalham no DF e se divertem por 

lá”. Também se buscou entrevistas com os síndicos, contudo, “por questão de segurança”, eles 

não forneceram qualquer informação. A negativa de concessão de entrevista, inclusive dos 

administradores desse tipo de empreendimento habitacional verticalizado, evidencia o 

indivíduo residente objetivado na sua relação com o valor, uma vez que a ordem de não 

permitir a entrada de pesquisadores é decisão oriunda das regras instituídas pelos condôminos. 

 

 
Foto 27: Terrenos vizinhos aos Condomínios JCGontijo – Garden City, Valparaíso de Goiás – 2014. 

Fonte: VIEIRA, R.V. 2014. 

 

O preço a pagar em seu status é a presença-ausência, que marca a distância – bem 

explicitada por um dos porteiros – de sua relação com a cidade em sua relação com o espaço 
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personificado. Como nas áreas menos valorizadas, a degradação também coabita nesse Setor 

(Foto 27), e, quanto mais se exalta na publicidade o nome dos condomínios – “Parque Clube, 

Parque dos Sonhos, Parque das Árvores...” –, mais a natureza se torna representação e 

representado.   

 

 

4.4.2 Valparaíso I – Etapa A 

 

No setor Valparaíso I – Etapa A, a pesquisa foi realizada no Residencial Green Park. 

A Planta 4 mostra a saturação dos terrenos nessa Etapa A, bem como nas demais etapas, 

principalmente por ela encontrar-se muito próxima à BR 040, podendo usufruir dessa renda 

de localização.  

 

Planta 4 

 

 

Esse tipo de empreendimento, embora com características de condomínio, é 

considerado como tal no PD por não atender as especificações da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo da cidade, Seção VII. De acordo com o artigo 22, “condomínio” são 

edificações ou conjunto de edificações, construídas sob a forma de unidades isoladas entre si, 
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constituindo cada unidade uma propriedade autônoma, sujeita às limitações da Legislação 

Federal pertinente.  

Para o setor imobiliário isso é uma vantagem, pois não é preciso, por exemplo, 

destinar ao município 10% da área da gleba e tampouco construir as u.hs. espaçadas umas das 

outras, segundo o PD (§ único, Seção VII, p. 34), de acordo com a Foto 28. Não ser 

classificado como condomínio é vantajoso para o capital imobiliário, já que economiza 

espaço. O Residencial, assim denominado pela Construtora, é composto por 153 casas, sendo 

oitenta delas de dois quartos e as restantes de três quartos, segundo a tipologia apresentada na 

Foto 28. O empreendimento foi construído há cinco anos pela construtora Mabel
243

, possui 

quatro áreas de proteção ambiental e área para lazer com piscina. Entretanto, os moradores 

pagam uma taxa condominial, característica típica de condomínio, para manutenção do 

Residencial, que conta com seguranças em sua entrada principal. A presença de áreas de lazer 

e reservas de área verde pode ser considerada como atributo de atração e valorização, embora 

tal área tenha uma proporção muito pequena em relação ao tamanho desse empreendimento, 

conforme Foto 29. 

 

 
Foto 28: Tipologia das casas no Green Park, Valparaíso I – Etapa A, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 
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 Empresa criada em 2003, com sede em Taguatinga (DF) com foco na construção civil. Dados disponíveis 

em:<< http://www.construtoramab.com.br >>. Acesso em 20 mai 2014.  
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Foto 29: Área de lazer Green Park, Valparaíso I – Etapa A, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Os valores comercializados para as u.hs. foram obtidos nas entrevistas realizadas com 

moradores-proprietários, uma vez que esses dados, diferentes para o DF, não foram 

fornecidos pela CEF. Os imóveis de três quartos foram inicialmente vendidos a 

R$110.000,00, para pagamento à vista, e os de dois quartos a R$ 90.000,00. Ademais, a 

existência de subsídio para a compra desses imóveis leva à comprovação de que as u.hs. de 

dois quartos são referentes à faixa 2 do PMCMV, com prestações divididas em trinta anos; as 

de três quartos são pertencentes à faixa 3. Segundo a Tabela 20, o número de moradores por 

residência é, em média, de quatro pessoas, com faixa salarial entre três e oito salários 

mínimos. Os dados das tabelas apresentadas no Capítulo 4 desta Tese foram confrontados e se 

aproximam àqueles apresentados na PMAD (2013), realizada pela CODEPLAN.  

 

Tabela 20: Situação socioeconômica das famílias residentes – Valparaíso I, Etapa A, 2014*. 

[continua] 

Domicílios 

pesquisados 

Renda 

domiciliar/ 

salário-

mínimo 

Situação 

do 

domicílio: 

próprio, 

aluguel, 

cedido 

Valor de 

compra do 

imóvel em 

reais 

Existência 

de 

subsídio 

federal 

Número de 

quartos/ por 

número de 

residentes 

Tempo de 

moradia 

– meses 

Funcionário 

público/ iniciativa 

privada/ 

autônomo/ 

desempregado 

01 3 próprio 90.000,00 sim 2/4 48 privada 

02 7 aluguel - - 3/5 22 privada 

03 5 próprio 96.000,00 sim 2/4 36 privada 

04 4 próprio 96.000,00 sim 2/4 20 privada 

05 5 próprio 96.000,00 sim 2/5 22 privada 

06 5 próprio 110.000,00 não 3/4 60 aposentado 
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[Continuação Tabela 20] 

Domicílios 

pesquisados 

Renda 

domiciliar/ 

salário-

mínimo 

Situação 

do 

domicílio: 

próprio, 

aluguel, 

cedido 

Valor de 

compra do 

imóvel em 

reais 

Existência 

de 

subsídio 

federal 

Número de 

quartos/ por 

número de 

residentes 

Tempo de 

moradia 

– meses 

Funcionário 

público/ iniciativa 

privada/ 

autônomo/ 

desempregado 

07 4 próprio 110.000,00 não 3/4 38 privada 

08 5 aluguel - - 3/3 30 privada 

09 5 próprio 110.000,00 não 3/3 35 privada 

10 5 próprio 110.000,00 não 3/5 40 privada 

11 7 aluguel - - 3/4 18 autônomo 

12 6 próprio 114.000,00 não 3/3 58 público 

13 8 próprio 114.000,00 não 3/2 60 privada 

14 7 próprio 120.000,00 não 3/6 29 público 

15 7 próprio 120.000,00 não 3/4 33 público 

* Todos os valores apresentados são estimativas dos moradores. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Do total de domicílios pesquisados nesse setor, 80% dos entrevistados são oriundos do 

DF, de acordo com a Tabela 21. Em sua maioria, possuem veículo particular, mas dependem 

do transporte público, bem como dos serviços públicos de saúde. Compraram as u.hs. pela 

segurança que oferecem e pela existência de áreas de lazer. Todos se dizem satisfeitos em 

morar ali. Entre uma pergunta e outra, não foi difícil ouvir “aqui consegui ter a minha casa” e 

ver um o rosto se iluminar com um sorriso. Uma senhora de quase 70 anos, oriunda do Piauí, 

mas que morou na RA Guará, no DF, disse: “– Meu sonho sempre foi ter duas cozinhas, uma 

de enfeite que ficasse sempre arrumada com tudo brilhando, e, outra, com fogão de lenha, 

fogão a gás com as panelas em cima para quem quisesse se servir a qualquer hora e rodeada 

de planta”, e, muito orgulhosa, apresentou as suas duas cozinhas.  

 

Tabela 21: Aspectos sociais famílias residentes – Valparaíso I, Etapa A, 2014. 

[continua] 

Domicílios 

Pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transport

e público/ 

privado 

Possui 

plano 

de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de lazer 

do 

Condomínio 

Grau de 

satisfação 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas 

na cidade 

Filhos 

em 

escola / 

pública 

ou 

privada 

01 Valparaíso 

de Goiás 

Público Não Às vezes Elevado Elevado Transporte, 

saúde, 

educação 

Pública 

02 Valparaíso 

de Goiás 

Privado Não Não idem idem Idem Pública 

03 Brasília/Sa

mambaia 

idem Não Sim idem idem Idem Pública 

04 Brasília Público e 

privado 

Não Sim idem idem Idem Pública 

05 Brasília/Sa

nta Maria 

Público Não Sim idem Médio Idem Pública 
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[Continuação Tabela 21] 

Domicílios 

Pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transport

e público/ 

privado 

Possui 

plano 

de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de lazer 

do 

Condomínio 

Grau de 

satisfação 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas 

na cidade 

Filhos 

em 

escola / 

pública 

ou 

privada 

06 Maranhão/

Brasília 

Privado Sim Sim idem idem Infraestrutur

a urbana e 

saúde 

- 

07 Brasília Público Não Sim idem Médio Infraestrutur

a urbana 

Público 

08 Goiânia Privado Não Sim idem idem Transporte, 

escola e 

lazer 

Privada 

09 Brasília/ 

Guará 

Privado Não Sim idem Médio Transporte, 

saúde, 

educação 

Público 

10 Brasília/ 

Ceilândia 

Público e 

privado 

Não Sim idem Médio Transporte, 

saúde, 

educação 

Público 

11 Brasília/ 

Núcleo 

Bandeirant

e 

Público e 

privado 

Não Sim idem Elevado Transporte, 

saúde, 

educação 

Público 

12 Brasília/ 

Guará 

Público e 

privado 

Não Às vezes idem idem Transporte, 

saúde, 

educação 

Privada 

13 Brasília/ 

Gama 

Privado Sim Sim idem idem Saúde, 

educação 

Privada 

14 Brasília/ 

Recanto 

das Emas 

Privado Sim Sim idem Baixo Saúde, 

educação 

Privada 

15 Brasília/ 

Gama 

Privado Sim Às vezes idem Baixo Transporte, 

saúde, 

educação 

Privada 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Devido aos espaços reservados para quintal, muitos moradores reformaram suas casas, 

ampliando a cozinha ou o número de quartos (ver Foto 30, a janela ao fundo é resultado do 

acréscimo de um quarto à residência) para se adequar às necessidades da família. Semelhante 

ao Setor Habitacional Jardins Mangueiral, as modificações foram feitas na parte destinada ao 

quintal ou ao jardim, pois não podem modificar a estrutura das casas, caso contrário 

perderiam o seguro. Contudo, adaptar o imóvel aos desejos da família mostra uma 

apropriação, mesmo que limitada, da moradia, além de ser uma forma de analisar até que 

ponto a racionalização da reprodução material da vida, pressuposto da Arquitetura Moderna 

(ARANTES, 1998, parte I), que resultou em realizar um padrão construtivo estandardizado, é 

absorvida na vida comum sob os pressupostos da urbanização. Esse foi o objetivo de 

perguntar se o morador modificou a destinação de algum cômodo de sua residência (ver 

Apêndice A) e se estava satisfeito com a casa, o bairro e a cidade.  
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De acordo com as entrevistas, ainda que corressem o risco de a construtora deixar de 

prestar assistência técnica, muitos modificaram ou pretendiam realizar mudanças no imóvel. 

De acordo com um dos entrevistados, “de vez em quando as paredes apresentam rachaduras, 

mas a construtora vem conserta e pinta, só não conserta as paredes de cômodos que a gente 

levantou, finge que não vê...”. Tal situação demonstra os problemas construtivos nessas u.hs, 

perda dos adquirentes e uma fiscalização quase ausente que deveria ser exercida pela CEF. 

 

 
Foto 30: Utilização da área externa de uma residência, Residencial Green Park, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Viver e consumir se realizam dentro de regras socialmente instituídas. O preço das 

coisas, como se vive e os desejos situam-se entre o quantitativo e o gozo. Seria a forma de 

lidar, no privado, com o conflito entre a ordem vivida em Brasília – o espaço de 

representação, limpo, ordenado, sem bagunça – e as representações do espaço – com pessoas, 

que se possa usar, sem códigos rígidos – de uma cidade não tão funcionalizada? Envolve, por 

isso, a espontaneidade do comportamento, a obrigação social e o consumo de ostentação, a 

interiorização do consumo como hierarquia social, do valor social do indivíduo, pois, segundo 

Bauman (2008, p. 20), 

 

na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro 

virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem 

reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades 

esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. 
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Assim, é como se a lacuna entre o indivíduo e a dimensão social se reinscrevesse nele 

mesmo. As contradições fazem convergir o indivíduo e a sociedade nas ilusões, na lei de 

realização do valor das mercadorias e nas transgressões. A produção dos signos na cultura 

parece ser imposta no movimento da economia política em sua realização para o mercado. 

As contradições no vivido se dão no sentido de uma relação imediata do corpo com o 

espaço, mas segundo e sob as leis do espaço que, assim, faz a mediação entre o vivido, o 

percebido e o concebido, sem fragmentar a realidade urbana. Para ser ideal, a cidade precisa 

ter, segundo essa senhora, uma feira: “é o que falta em Valparaíso, mais nada!”. Perguntada 

sobre se ela gosta de feira para comprar, a resposta foi não: “comprar não é importante, sou 

moderada, gosto de ver as pessoas, às vezes conversar com elas, assim como na minha 

cozinha”. A cozinha com pessoas é a feira na sua própria privacidade. É o encontro, um 

elemento na forma do espaço social (LEFEBVRE, 1974), é o desejo de estar com o Outro e 

no coletivo.  

 

 

4.4.3 Setor de Chácaras Anhanguera – A 

 

No Setor de Chácaras Anhanguera – A é possível verificar a ficção do direito à cidade 

quando o capital deixa de ser apenas dinheiro para se tornar valor. A verdadeira meta, nesse 

local, não é atender à necessidade do indivíduo por moradia, ou seja, o valor de uso, mas à 

circulação do capital com vistas a sua autorreprodução expandida – o valor pela alta 

produtividade de u.hs. (ver Planta 5), em que a BR 040 está muito distante e o transporte 

público é precário. Pode-se também observar que ainda restam terrenos por construir. 

 

  



254 

  

Planta 5 

 

 

Ao longo de suas ruas, em geral sem calçamento, com lixo acumulado, esgoto a céu 

aberto, a indústria da habitação fez e continua a fazer desse local não uma zona de uso misto, 

como definido no PDL, mas corredores extensos de habitat. Ao longo desses corredores-ruas, 

muros são a sua moldura, vez ou outra interrompida por grandes portões, que permitem o 

acesso às habitações, conforme a Foto 31, o que faz lembrar essas mesmas ruas, também 

emolduradas por muros, tanto no setor JCGontijo – Garden City como na RA Jardim 

Botânico, no DF. Nesse setor, a condição na qual todo espaço torna-se espaço para habitats 

torna ainda mais evidente como os menos favorecidos economicamente tem que suportar a 

ação dos produtores imobiliários. 

Essa semelhança de ruas emolduradas por muros é parte do mesmo processo de 

reprodução de relações sociais funcionalizadas no espaço, em que tudo equivale a alguma 

coisa, até mesmo as relações entre pessoas, porque, segundo a lei de equivalência, coisas são 

trocadas por coisas. Não pode haver direito à cidade sem a produção democrática e qualitativa 

da vida, sem o urbano e, para isso, é necessária a participação social, não como ornamento, 

mas em um processo que o sujeito fala e se reconhece em comunidade. Não se trata apenas da 

redução da desigualdade econômica e da possibilidade de consumir, mas da promoção da 

inserção política das classes e dos grupos sociais, e isso envolve democratização da economia 
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em forma de controle dos investimentos do poder público (BOWLES; GINTIS, 1986), por 

exemplo. 

 

 
Foto 31: Entrada do Condomínio Alameda - Setor de Chácaras Anhanguera – A, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Em alguma dessas edificações há um descontentamento generalizado, não há sequer 

um grupo de moradores que organiza as partes comuns. O fechamento das áreas frontais das 

casas no interior dessa edificação, como mostra a Foto 31, é medida de segurança, segundo o 

relato dos moradores, além de ser reforço daquilo que já está cindido: as relações sociais na 

escala mais próxima do indivíduo – a ordem da vizinhança em relação ao sentimento de 

pertencimento. Assim, a realidade aparece no comum do cotidiano. Essa edificação está 

localizada à rua São Paulo, que possui 1,2 km de comprimento, e contém treze 

empreendimentos, com uma média de 27 casas em cada um. As ruas paralelas a ela seguem o 

mesmo tipo de padrão, como evidenciado na Planta 5, referente a esse Setor. 

Aqui não há cobrança condominial, mas sim desentendimentos constantes entre 

moradores e inquilinos, como verificado no Condomínio Alameda e em outros, devido a 

barulho e estragos no portão principal, por exemplo. A polícia é sempre chamada a intervir: 

“o lugar é perigoso e a polícia demora... ah moça, condomínio não é coisa de gente morar 

não”, desabafa um morador. Seriam esses espaços as formas mais visíveis da urbanização 

crítica da sociedade? A partir delas o urbano como negócio se consolida e naturaliza sob a 

ideologia da casa própria que, na verdade, é a redução do morar ao habitat, conforme explicita 

Carlos (2011c, p. 65): 
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O espaço aparece e é vivido de forma distinta quando a habitação torna-se 

uma mercadoria, quando o habitar passa a ser destituído de sentido, 

decorrente do fato de que os homens se tornam instrumentos no processo de 

reprodução espacial, e suas casas se reduzem à mercadoria, passíveis de ser 

trocadas ou derrubadas (em função das necessidades do crescimento 

econômico). Nessa lógica, a atividade humana do habitar, da reunião, do 

encontro, do reconhecimento com os outros e com os lugares da vida ganha 

uma finalidade utilitária.  

 

Nesse sentido, o PMCMV aprofunda a problemática urbana, sendo um novo elemento 

de base no processo de produção do espaço urbano, que induz a realização e a formação dos 

capitais no imobiliário e, com isso, dilacera o uso e a potência urbana. Essas casas no Setor de 

Chácaras Anhanguera – A são construções recentes, muitas já habitadas desde 2013; a 

maioria delas, segundo dados coletados em campo, tem seus valores relativos a imóveis na 

faixa 2 do PMCMV, conforme mostra a Tabela 22.  

O alto número de edificações horizontais justifica os depoimentos coletados junto aos 

corretores imobiliários: “A procura é muito grande, principalmente por casa”. Como no Green 

Park, os moradores são oriundos de RAs do DF, mas a faixa salarial deles é de três salários 

mínimos mensais; a maioria depende do transporte público e não possui plano de saúde. Há 

edificações que chegam a comportar quarenta casas, sem espaço entre elas e menos de um 

metro de área destinada ao quintal. Os preços variam também em função dos tamanhos das 

u.hs. e dos terrenos, conforme demonstrado nas Tabelas 22 e 23. 

 

Tabela 22: Situação socioeconômica das famílias residentes – Chácaras Anhanguera – A, 

2014. 

[Continua] 

Domicílios 

pesquisados 

Renda 

domiciliar/ 

salário-

mínimo 

Situação 

do 

domicílio: 

próprio, 

aluguel, 

cedido 

Valor de 

compra do 

imóvel em 

reais 

Existência 

de 

subsídio 

federal 

Número 

de 

quartos/ 

por 

número de 

residentes 

Tempo de 

moradia- 

meses 

Funcionário 

público/ iniciativa 

privada/ 

autônomo/ 

desempregado 

01 3 próprio 85.000,00 sim 2/2 12 autônoma 

02 2 aluguel - - 2/5 08 privada 

03 3 próprio 85.000,00 sim 2/4 12 privada 

04 3 próprio 88.000,00 sim 2/1 10 privada 

05 3 próprio 90.000,00 sim 2/1 07 autônomo 

06 3 próprio 91.900,00 não 2/4 12 aposentado 

07 4 próprio 96.000,00 Não 2/4 10 privada 

08 4 aluguel - - 2/3 06 privada 

09 3 próprio 96.000,00 Não 2/4 11 privada 

10 4 próprio 96.000,00 Não 2/5 12 privada 

11 3 aluguel - - 2/4 11 autônomo 
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[Continuação Tabela 22] 

Domicílios 

pesquisados 

Renda 

domiciliar/ 

salário-

mínimo 

Situação 

do 

domicílio: 

próprio, 

aluguel, 

cedido 

Valor de 

compra do 

imóvel em 

reais 

Existência 

de 

subsídio 

federal 

Número 

de 

quartos/ 

por 

número de 

residentes 

Tempo de 

moradia- 

meses 

Funcionário 

público/ iniciativa 

privada/ 

autônomo/ 

Desempregado 

12 4 próprio 105.000,00 Não 2/3 06 Público 

13 3 próprio 105.000,00 Não 2/4 24 Autônomo 

14 4 próprio 124.000,00 Não 2/6 24 Autônomo 

15 4 próprio 124.000,00 Não 2/4 24 Público 

* Todos os valores apresentados são estimativas dos moradores. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Tabela 23: Aspectos sociais famílias residentes – Chácaras Anhanguera – A, 2014. 

[continuação] 

Domicílios 

pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transporte 

público/pri

vado 

Possui 

plano de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de lazer 

do 

Condomínio* 

Grau de 

satisfação 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais  

problemas 

na cidade 

Filhos em 

escola / 

pública ou 

privada 

01 Brasília/ 

Gama 

Público e 

privado 

Não Não Nenhum Médio Transporte 

Segurança 

- 

02 Brasília/ 

Gama 

Público Não Não Médio Médio Transporte 

Escola 

Lazer 

Pública 

03 Brasília/ 

Paranoá 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte  

Lazer 

Pública 

04 Brasília Privado Não Sim Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

- 

05 Brasília/ 

Santa 

Maria 

Privado Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

- 

06 Bahia Privado Não Não Elevado Elevado Infraestru-

tura urbana 

Pública 

07 Valparaís

o de 

Goiás 

Público Não Não Elevado Elevado Infraestru-

tura urbana 

Público 

08 Brasília/ 

São 

Sebastião 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Escola 

Lazer 

Público 

09 Brasília/ 

Santa 

Maria 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Médio Transporte 

Saúde 

Educação 

Público 

10 Brasília/ 

Ceilândia 

Público e 

privado 

Não Não Médio Médio Transporte 

Saúde 

Educação 

Público 

11 Brasília/ 

Núcleo 

Bandeiran

te 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Público 

12 Brasília Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Público 

13 Brasília/ 

Gama 

Público e 

privado 

Sim Não Público e 

privado 

Elevado Saúde 

Educação 

Público 

14 Brasília/ 

Recanto 

das Emas 

Público e 

privado 

Sim  Não Público e 

privado 

Público e 

privado 

Saúde 

Educação 

Público 

15 Brasília/ 

Candango

lândia 

Público e 

privado 

Sim Não Público e 

privado 

Público e 

privado 

Transporte 

Saúde 

Educação 

Público 

* Condomínios analisados não possuem área de lazer. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 
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No Setor de Chácaras Anhanguera-A também há edificações construídas paralelas à 

rua que, nesse caso, é asfaltada (ver Foto 32). Os enfeites na rua parecem dizer que nela os 

moradores se encontram. Todavia, eles não escondem a separação, mostrada pela existência 

de muros e, ao mesmo tempo, demonstra aquilo que separa: a insegurança. Aí os moradores 

estão mais satisfeitos –“porque consegui a minha moradia” – embora reclamem da ausência 

de transporte coletivo, de saúde e segurança (Tabela 23). Gostam do bairro e da cidade, mas 

tendem a buscar lazer no DF, pois aí possuem familiares e amigos. A questão parece residir 

na problemática posta por essa nova ordem urbana: o desejo de estar na rua, porque é ela que 

associa a outras formas, possibilidades e sentidos na cidade. 

Isso parece demonstrar a afirmativa de Lefebvre (1974, p. 262) de que o espaço social, 

não sendo um espaço socializado, trata-se de sua representação e ainda diz respeito aos 

complexos interesses que o produziram. A forma diz respeito às condições de produção 

atualizadas, contudo, a atividade produtora capitalista não se modifica. Dessa maneira, o novo 

não é produzido, e sim tornado ilusão. Não se produz “vida nova”, mas, antes, se reafirma o 

sentido capitalista do viver. Elucidar essa produção do espaço, assevera o autor, é 

compreender as condições de ruptura e de impedimento ao surgimento do novo. Reside na 

necessidade de o espaço ser socializado, e não apenas socializante. A sua homogeneidade, 

vista na repetição do padrão construtivo e de custo, por sua vez racionalizado e técnico, traz o 

interdito, por isso a busca de lazer em outros lugares onde se sinta o coletivo. 

 

 
Foto 32: Muros e rua, Setor de Chácaras Anhanguera – A, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 
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Foto 33: Residencial dos Ypês, Setor de Chácaras Anhanguera – A, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

As edificações seguem um determinado padrão, com poucas variações. Ora 

apresentam muros na frente das casas – mesmo dentro dos empreendimentos –, ora são feitas 

voltadas para a rua, sem abdicar da presença desses muros (Foto 33). Trata-se das formas 

como modalidades sociais, produção e produto do espaço nas múltiplas escalas que o 

permeiam: do indivíduo, do capital imobiliário, da política. Escalas apreendidas no plano 

concreto e das representações que são diferentemente percebidas, mas que expressam o 

consumo de espaço sendo realizado no habitat, sem apropriação da cidade pelo uso, no limite 

da segregação do urbano na extensão e constituição da metrópole de Brasília.  

 

 

4.4.4 Pacaembu 

 

O quarto setor pesquisado é o Pacaembu, localizado, de acordo com o PD de 

Valparaíso, em uma ZEIS. Isso significa, a princípio, o direcionamento de utilização social a 

terrenos ociosos e imóveis, por conseguinte, da construção infraestrutura urbana (§ 5
o
, artigo 

34, Título III, da Política Urbana, Capítulo I, Das Diretrizes de Política Urbana e da 

Legislação Urbanística Básica, p. 23) para habitação popular e famílias provenientes de áreas 

de risco (ver Planta 6). Pode-se observar, nesta planta, a distância da BR 040 em relação aos 
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empreendimentos que estão sendo construídos, fator que remete à prática de vazios urbanos 

para auferir maiores preços no futuro ou mudança nos limites entre um bairro e outro. 

 

Planta 6 

 

 

ZEIS são, de acordo com o Estatuto da Cidade, instrumentos estratégicos para 

diminuir os custos da produção habitacional para famílias de baixa e média renda. Servem, 

assim, para promover o acesso à moradia digna para todos os segmentos da população, com 

prioridade para a baixa renda na utilização de vazios urbanos. A PNH definiu como seus 

principais eixos de atuação: (i) a integração urbana de assentamentos precários; (ii) a 

produção habitacional; e (iii) a integração da política habitacional à política de 

desenvolvimento urbano
244

. A constituição de ZEIS em vazios urbanos ou em áreas 

subutilizadas está submetida à aprovação do município e assegurada no PDL, que, de acordo 

com a Lei 10.257/2001, pode cumprir a função social da propriedade urbana. A ZEIS tem sua 

função de impeditivo ao processo, no qual a população de menor poder aquisitivo é levada, 

por mecanismos do mercado, para lugares mais distantes do centro urbano, e isso contribui 

para a contenção do crescimento urbano e garante uma oferta de terrenos com infraestrutura 

básica para pessoas de menor renda.  

                                                           
244

 Dados relativos à ZEIS disponíveis em: http://www.sst.sc.gov.br/. Acesso em: ago. 2014. 
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Para a criação de ZEIS não basta que sua existência esteja assegurada no PDL. É 

necessária a criação de um grupo gestor, composto por técnicos em habitação, representantes 

de COHABS, representantes de movimentos sociais, de associações de mutirões, de 

empresários ligados à produção de habitação social, de pessoas ligadas à Universidade e 

entidades profissionais especializadas, bem como quantificar essa demanda. No caso de 

Valparaíso de Goiás, só foi possível constatar o Pacaembu como ZEIS no PD, que define sua 

existência, mas não o delimita ou regulamenta, sequer mencionando grupo gestor. Embora a 

atual Prefeitura tenha afirmado que inseriu ZEIS em vários bairros, não apresentou qualquer 

documento a esse respeito. 

Apesar de o Ministério das Cidades considerar que o d.h. se concentra na faixa de até 

cinco salários mínimos, o que envolve desde a faixa 1 até a 3, a ausência de produção 

habitacional para a faixa 1, principalmente em uma área na qual se esperava encontrar essas 

u.hs., faz compreender que a ZEIS é, em Valparaíso de Goiás, apenas um nome. Os terrenos 

não foram desapropriados pela Prefeitura. Embora sejam u.hs. voltadas à faixa 2, continua a 

ser excludente. Nesse sentido, pode-se afirmar que o Pacaembu está se tornando um local de 

produção capitalista de moradia social. Tal como analisado anteriormente para os demais 

bairros de Valparaíso de Goiás, as casas são construídas para a faixa 2 do PMCMV devido à 

utilização de subsídios federais, conforme dados coletados nas entrevistas e presentes na 

Tabela 24. 

 

Tabela 24: Situação socioeconômica das famílias residentes – Pacaembu, 2014. 

Domicílios 

Pesquisados 

Renda 

domiciliar/ 

salário-

mínimo* 

Situação 

do 

domicílio: 

próprio, 

aluguel, 

cedido 

Valor de 

compra 

do 

imóvel 

em reais 

Existência 

de subsídio 

federal 

Número de 

quartos/ por 

número de 

residentes 

Tempo de 

moradia- 

meses 

Funcionário 

público/ 

iniciativa 

privada/ 

autônomo/ 

desempregado 

1 1,5 próprio 58.000 sim 2/4 12 privado 

2 1,5 cedido - - 2/5 15 autônomo 

3 2,5 próprio 58.000 sim 2/4 12 privado 

4 2,0 próprio 75.000 sim 2/4 08 privado 

5 3,0 próprio 75.000 sim 2/4 12 privado 

6 3,5 aluguel - - 2/4 10 autônomo 

7 2,5 próprio 75.000 sim 2/4 12 privado 

8 2,5 próprio 75.000 sim 2/4 12 privado 

9 2,5 próprio 78.000 sim 2/4 12 privado 

10 3,0 aluguel - - 2/3 09 privado 

11 3,0 próprio 80.000 sim 2/7 11 privado 

12 3,0 próprio 88.000 sim 2/4 12 autônomo 

13 3,0 próprio 88.000 sim 2/4 07 privado 

14 3,0 próprio 88.000 sim 2/4 12 privado 

15 3,0 próprio 88.000 sim 2/4 13 privado 

* Valores declarados pelos moradores. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 
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As pesquisas empíricas evidenciam que as pessoas de renda familiar de zero a 

R$1.600,00, a princípio, não deveriam morar na cidade, inclusive nas ZEIS, devido ao preço 

elevado dos imóveis, mas o financiamento da habitação de interesse social se realiza ainda, 

assim, a partir da faixa 2 do PMCMV. Isso resulta que essas pessoas sacrificam grande parte 

de seus rendimentos para pagar a prestação da u.h. adquirida. As quinze famílias entrevistadas 

nesse bairro possuem rendimento mensal de até três salários mínimos, conforme mostra a 

Tabela 24. Desembolsar em média R$ 430,00 por mês para a CEF, quando, na verdade, só 

poderiam pagar R$ 50,00, caso fossem construídas casas para a faixa 1, é um fator de 

diminuição na qualidade de vida dessas pessoas, além do risco de não conseguirem continuar 

a pagar, ser uma possibilidade mais concreta. Ainda que a prestação vá diminuindo ao longo 

do tempo, o morador compreende o risco e afirma: “são trinta anos para pagar, espero dar 

conta. É puxado, mas é minha”. Seria esse o efeito do programa de erradicação da pobreza do 

governo federal, no qual a renda pela renda é o principal parâmetro, sem discutir a pobreza 

relativa da exclusão social e política?  

No Pacaembu, as casas são de dois quartos, com uma média de quatro residentes por 

casa. Deixaram de viver no DF, segundo a Tabela 25, embora continuem a trabalhar lá, pela 

oportunidade de financiar a casa própria.  

 

Tabela 25: Aspectos sociais famílias residentes – Pacaembu, 2014. 

Domicílios 

Pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transporte 

público/pri

vado 

Possui 

plano de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de lazer 

do 

Condomínio* 

Grau de 

satisfação 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas 

na cidade 

Filhos 

em 

escola / 

pública 

ou 

privada 

01 Valparaí-

so de 

Goiás 

Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

02 Goiânia Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

03 Brasília/

Gama 

Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

04 Valparaí-

so de 

Goiás 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

05 Luziânia Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Segurança 

Pública 

06 Brasília/

Paranoá 

Público e 

privado 

Sim Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

- 

07 Valparaí-

so de 

Goiás 

Público Não Não Elevado Elevado Saúde Pública 
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[Continuação Tabela 25] 

Domicílios 

Pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transporte 

público/pri

vado 

Possui 

plano de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de lazer 

do 

Condomínio* 

Grau de 

satisfação 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas 

na cidade 

Filhos 

em 

escola / 

pública 

ou 

privada 

08 Brasília/

Samam-

baia 

Público e 

privado 
Não Não Médio Médio Transporte 

Educação 

Pública 

09 Brasília Público e 

privado 
Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

10 Brasília/

Ceilândia 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

11 Brasília/

Paranoá 

Público Não Não Médio Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

12 Brasília/

Varjão 

Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

13 Brasília/

Paranoá 

Público Não Não Elevado Elevado Saúde 

Educação 

Pública 

14 Brasília/

Recanto 

das Emas 

Público Sim Não Elevado Elevado Saúde 

Educação 

Pública 

15 Brasília/

Gama 

Público Sim Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

* O Condomínio não possui área de lazer. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014) 

 

Nesse setor, o pouco comércio existente tem preços elevados, de acordo com os 

entrevistados. As compras são feitas na feira do Pedregal
245

 e, para lazer, a maioria dos 

entrevistados vão para as RAs – Paranoá, Varjão, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho 

Fundo, no DF, onde deixaram familiares e amigos. Esses deslocamentos, ao lado daqueles 

diários para ida ao trabalho, consomem recursos monetários consideráveis dessas famílias. 

Ainda assim, o grau de satisfação com a casa, o setor e a cidade são elevados. Essa 

constatação unânime, demonstrada nas tabelas relativas aos aspectos sociais das famílias 

residentes nos setores pesquisados, leva à consideração de que a publicidade-ideologia da casa 

própria, sendo parte da representação do espaço – espaço concebido – é, também, parte do 

espaço de representação (espaço vivido). O habitat é um reforço à economia de mercado 

global, na qual a abstração se torna, cada vez mais, característica da vida social. A abstração, 

por sua vez, tem impactos nas formas com que os indivíduos se relacionam com seu ambiente 

social e com seu próprio devir na racionalização interiorizada da reprodução material da vida. 

                                                           
245

 Bairro do Novo Gama, cidade que compõe a AMB, construída em 1978 a partir de casas financiadas pelo 

BNH para trabalhadores do DF. A área fazia parte da cidade de Luziânia e foi tornada cidade pela Lei 12.680, de 

19 de julho de 1995. 
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Porém, a casa é mediação do vivido no espaço do corpo, e do corpo no espaço, sem e com as 

interdições presentes no espaço social. 

A casa é, de fato, a articulação da prática espacial. Por ela o capitalismo se integra aos 

elementos da unidade de família que a casa congrega no produto social, como generalidade do 

lugar de reprodução das relações sociais de produção. Essas representações derivam, assim, 

da norma pública, da hierarquia das localizações, dos valores ligados aos lugares e ao 

cotidiano dos indivíduos. Em Valparaíso de Goiás não se fala em bairros, sendo, portanto, a 

cidade sistematizada, recortada em pedaços no espaço concebido, pois, desse modo, a 

particularidade dos espaços fragmentados se integra à totalidade da metrópole.  

A redução da cidade, sistematizada em setores, se expressa na ausência de praças em 

benefício de espaços disponíveis para mais habitats. Por exemplo, no Residencial Itália, setor 

Pacaembu, de acordo com alguns de seus moradores, cultiva-se a esperança de que no terreno 

em frente seja construída uma praça (Foto 34). É perguntado por que gostariam de ter uma 

praça: “com praça a gente conversa cum outro, vê as pessoas, as criança brinca... A gente só 

vê mato e casa aqui”. Esses aspectos mostram o desejo do urbano, exemplificado por Da 

Matta (1991, p. 49), que considerou a praça “uma espécie de vida coletiva”.  

Esse desejo, que se encontra eludido nas articulações entre poder público e agentes 

privados, diz respeito à capacidade de o governo local implementar políticas em que a questão 

urbana seja vista em sua complexidade. É a implementação de políticas públicas que difere 

países, regiões e cidades. O desejo só pode se efetivar no projeto político de longo prazo a 

partir da organização popular como força motriz e à esquerda. O desejo de uma praça nada 

tem de saudosismo, é a necessidade do outro – vive-se no presente, esvaziado no espaço ou, 

como afirma Proust em À procura do tempo perdido, “uma hora não é uma hora: é também 

perfumes, sons, projetos, climas”. O urbano reúne corpos, sabores e cheiros, bem como uma 

dada imagem de utopia.  
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Foto 34: Quem sabe aí seja feito uma praça? Pacaembu, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Essa é a contradição na degradação do morar pela redução do urbano à funcionalidade 

do habitat. Nesse contexto, parece que a política pública, ao não considerar a ausência de 

equipamentos urbanos e de transporte coletivo, determina a abstração no espaço na produção 

própria desse espaço. 

A utilidade funcional do habitat, ao ser produzida no sentido de mercadoria, desvela a 

produção de um sujeito abstrato. Esse espaço, esse habitat que lhe permite a vida física, é um 

simulacro de apropriação porque expropria a vivência no coletivo. Quando esses moradores 

falam de suas dificuldades de transporte: “Preciso chegar ao trabalho e o ônibus não passa, o 

jeito é a van, na volta para casa é a mesma coisa, ou é van ou é o ônibus. A van cobra R$ 5,00 

por viagem. Sai caro, né?”; ou na construção de muros além do muro de entrada comum a 

todas as edificações, percebe-se que sua vida é vivida em parte na abstração (Foto 35).  

Abstração concreta que, no depoimento anteriormente citado, mostra a má qualidade 

do transporte urbano – o que contraria a determinação na qual uma ZEIS deve ocupar áreas 

regularmente inseridas no espaço urbano e atendidas por infraestrutura básica, equipamentos e 

transporte urbano, segurança, conforto e qualidade ambiental – o sentido capitalista na função 

social instituída e mediada na ZEIS. 
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Foto 35: Homem trabalha na construção de muro – Condomínio Val X, Pacaembu, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

O setor ainda possui glebas verdes, como se pode observar na Foto 36, mas as 

edificações horizontais certamente dominarão a paisagem, ou talvez a verticalização, como 

saída para a “falta de espaço” em Valparaíso de Goiás, quando o valor de uso puder engendrar 

um valor de troca vultoso pela expansão do JCGontijo – Garden City, vizinho do Pacaembu.  

Nesse sentido, a ausência de delimitações cartográficas asseguradas no PD possibilita 

uma aplicação de loteamentos ‘maleáveis’, de onde resulta a criação de facilidades ao 

investimento privado, sendo, portanto, a ação política da administração pública na economia 

local. Não se pode olvidar da injunção ao aparecimento de um terciário com mais valor 

agregado para atender às famílias de mais poder de consumo, como aquelas já residentes no 

JCGontijo – Garden City e, consequentemente, o valor da cidade, a partir de um espaço que 

unifica elementos contraditoriamente dispersos. Este seria o entendimento do espaço 

homogêneo. 
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Foto 36: Pacaembu – bairro em construção, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Topalov (1979, p. 72) salientou que “a possibilidade de urbanizar uma determinada 

zona depende da existência de capital acumulado independentemente de cada capital 

individual”. Essa assertiva tem relação não apenas com a configuração espacial das atividades 

capitalistas, mas como esta se realiza já na existência de infraestruturas realizadas pelo poder 

público e a possibilidade de expansão dos lugares para a atuação do capital, como, por 

exemplo, a ausência de delimitação, analisada no DF, para a RA São Sebastião, fator que 

tende a transformar parte dela como sendo de outra, faz criar especulações futuras sobre os 

preços atuais e, com isso, estimula a procura por esses imóveis.  

Tal entendimento explica um dos fatores de atração para essas pessoas adquirirem 

imóveis no Pacaembu, uma vez que as partes já construídas nesse bairro são distantes dos 

transportes coletivos oferecidos na BR 040 e do centro urbano. Ao lado disso, a existência de 

escola em tempo integral, de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
246

 e de transporte 

escolar público criam valoração ao ambiente construído. Há, assim, uma objetivação na 

urbanização capitalista, na qual pode ocorrer que  

 

o financiamento de terrenos ‘equipados’ pelos organismos públicos, ou 

semi-públicos, a custo diminuído pelo capital de circulação desvalorizado, 

                                                           
246

 UPA A é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de 

Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com elas compor uma rede organizada de atenção às 

urgências.  
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sucede o financiamento direto, e seletivo, de uma produção de terrenos 

urbanizáveis, pelo capital monopolista. (TOPALOV, 1979, p. 76) 

 

Na produção do espaço, que se crê já poder dizer tecido urbano expandido da 

metrópole, no qual as relações sociais implicam formas (habitats), o valor de troca se 

generaliza. Sua concretização abstrata refere-se à formação socioespacial, posto estar em 

sincronicidade com o mundo contemporâneo na espacialidade de um presente voltado à 

realização do valor. 

 

 

4.4.5 Luziânia na mediação do Jardim Ingá: o PDL como articulação de proximidade 

com a metrópole 

 

A cidade de Luziânia, antigo arraial de Santa Luzia, foi fundada em 1746, tendo sua 

origem articulada a uma das cinco fases da formação espacial brasileira delimitadoras nas 

“formas de relação sociedade-espaço no tempo” (MOREIRA, 2005, p. 7). Dessas fases 

espaço-tempo da colônia portuguesa, o ciclo do ouro, embora curto, deixou a cultura de uma 

vida urbana e encerrou as ações do bandeirantismo no território (idem, p. 12). A organização 

espacial nesses arraiais goianos anteriores à mineração tinha um caráter provisório, 

resultavam das trilhas de gado e de seus pontos de parada que conformaram, de acordo com 

Moreira (2005, p. 10), a ocupação inicial do território colonial.  

A descoberta aurífera inicia uma ocupação espacializada para adequar-se ao poder dos 

representantes da classe dominante, por serem eles que definiam o desenvolvimento do núcleo 

urbano (COELHO, 2001). A transformação de um lugar em arraial se dava, naquele período, 

pela construção de uma capela e posterior elevação à condição de matriz, por isso a igreja é o 

marco da transformação territorial do uso e de poder da região da capital na Capitania de 

Goiás. O reconhecimento de constituição de um arraial não se dava apenas por parte do 

Estado português, mas também pela própria Igreja. A transformação do Arraial de Santa 

Luzia em vila, em 1833, e em cidade, em 1867, mostra a ascensão política e estratégica de seu 

território, mediada pela Igreja, posto substituir no vasto território as instituições jurídicas civis 

(BOAVENTURA, 2007). Seu território já possuía, naquele momento, relação com a Estrada 

do Nascente, que se conectava à Estrada da Bahia, a qual servia de ligação entre a capital Vila 

Boa, Capitania de Goiás, e a Capitania de Pernambuco. Isso porque postos tributários e de 
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controle sobre homens e mercadorias situavam-se próximos às estradas oficiais (COELHO, 

2001).  

No final do século XVIII, a exaustão na mineração enfraquece o arraial de Santa Luzia 

e os negócios de secos e molhados movimentavam os comerciantes locais em suas relações 

com as fazendas na região. Entretanto, assim como ocorreu na região das minas, a referência 

da vida voltou-se “para os núcleos açucareiros do litoral” (MOREIRA, 2005, p. 13). A vila 

retorna à sua principal atividade, orientada pelos fazendeiros, ainda com um comércio pouco 

expressivo.  

Bertran (2000, p. 185-193) atesta a ocupação de Santa Luzia, nos registros de dízimos 

rurais de 1810, em 288 sítios, sendo trinta deles na área hoje ocupada pelo DF. Os registros 

paroquiais, feitos a partir de depoimentos orais, foram resultado das exigências impostas pela 

Lei de Terras de 1850, e com eles surgiram vastas propriedades familiares, que ainda hoje 

influenciam, como elite fundiária, as configurações do território, inclusive do DF. Sobre o 

sentimento de coletividade e de representação de poder, parte do processo de retaguarda 

econômica que a colônia como um todo representou para Portugal, construiu-se uma igreja 

feita de barro em homenagem a Santa Luzia, em 1746, para instituir o controle sobre os 

milhares de garimpeiros que vieram para essa região no ciclo do ouro. Souza (2004, p. 96) 

caracteriza o estabelecimento dessas regiões pela mineração como se dando “sob o signo da 

pobreza e da conturbação social”.  

Da alta produtividade aurífera à decadência, passou-se o contexto da emancipação do 

vilarejo para cidade em 1867, sob as injunções das injustas repartições de terras para homens 

livres
247

, porém pobres, porque se conseguiram obter um pequeno quinhão foi devido ao 

reconhecimento de sua mão de obra ser alternativa à escrava (SOUZA, 2004, p. 105). A 

questão dos desmembramentos nas terras de Luziânia, embora não seja investigada na Tese, é 

interessante porque, em 1916, o distrito de São Sebastião da Serra dos Cristais emancipou-se, 

pela Lei estadual n. 533, de 18 de julho de 1916, e, em 1918, passou a ser conhecido como 

Cristalina. Em 1943, ocorreu nova denominação da cidade, que passou a ser nomeada como 

Luziânia, e caracterizada por sua agricultura de subsistência, ao lado de grandes latifúndios 

voltados também à pecuária, ainda na ditadura do presidente Getúlio Vargas (1930-1945), 

consoante aos problemas da Segunda Grande Guerra e no contexto de extração de divisas de 

exportação para o desenvolvimento industrial brasileiro (dados do IBGE municípios).  

                                                           
247

 Souza (2004, p. 207) distingue os desclassificados homens livres como mestiços e forros, gente livre, e pobres 

filhos de união ilícita: “franja da sociedade organizada, apresentava uma mescla curiosa de crime e trabalho, 

liberdade e cativeiro, norma e infração”. 
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Os desmembramentos ocorridos nesse município tem relação com a formação da 

malha municipal brasileira iniciada na ditadura Vargas. Em 1946, sob a égide de uma nova 

Constituição com forte inspiração nos movimentos municipalistas, reforçou-se a autonomia 

política, administrativa e financeira do ente local. A nova Carta Magna ampliou as 

competências tributárias e a participação dos municípios nas transferências de Estados e 

União. Cabia ao Estado definir regras para o desmembramento de municípios de seu 

território.  

Ressalta-se que tais desmembramentos se tornam mais expressivos a partir da inserção 

da palavra modernista como sinônimo de ordem na delimitação das terras para construção da 

futura capital. O moderno, naquele momento, era o urbano como afirmação da sede urbana da 

produção e do controle político-social. Como poderosa ferramenta de acumulação de capital, 

as estruturas políticas de mando da colônia, solidificadas territorialmente, trataram de manter 

suas influências políticas no DF, no momento em que a ordem dada para delimitação das 

terras na nova capital passou a se tornar mais concreta. Esse movimento, ao lado do Estado 

nacional, via na exploração da mais-valia proveniente dessa construção o eixo de conversão 

do conjunto da riqueza nacional em acumulação privada. O próprio Estado passa, assim, a ser 

produtor da mercadoria espaço e, para isso, torna o urbano aquilo que unifica mercado de 

trabalho urbano e rural.  

No regime militar, todavia, a centralização político-fiscal fez cessar essas 

emancipações. A Constituição de 1967 reformulou duramente o sistema tributário e reduziu a 

participação municipal nas receitas públicas. Nesse período, o estabelecimento de regras para 

os desmembramentos de municípios passou a ser de competência federal e sem qualquer 

preceito constitucional a União poderia intervir nos municípios. Foi a subordinação total dos 

municípios ao governo central que emergiu com tanto vigor nos momentos finais da ditadura 

militar no país.  

Antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988, municípios novos já haviam 

sido criados e muitos outros estavam com seu processo de desmembramento iniciado. Assim, 

a CF legitimou as condições para que os municípios retomassem suas emancipações, além de 

restituir aos Estados o papel de definir critérios para a criação de municípios e reconstituir as 

receitas públicas municipais, processo iniciado ainda em 1976, com a elevação gradativa dos 

recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A participação em tributos 

estaduais também foi aumentada, bem como a capacidade de arrecadação própria do 

município, agora reconhecido como ente federativo. O reforço ao papel dos governos locais 
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foi assumido na Carta Magna como importante para a descentralização de políticas públicas e 

para a própria democratização do país.  

Entretanto, esses incentivos financeiros e políticos – transferências fiscais vantajosas 

para os micromunicípios sob a facilidade relativa para o Estado promover o desmembramento 

– ampliaram em demasia a malha municipal brasileira. Apenas em 1996 a Emenda 

Constitucional n.
 
15 determinou a necessidade de lei complementar federal para definir 

critérios aos estados para que eles pudessem voltar a criar municípios. A complexidade do 

tema e o número exacerbado de municípios mostram que a necessidade de regras para estudos 

de viabilidade municipal e da decisão dos eleitores é cada vez mais urgente para retirar os 

desmembramentos da esfera restrita da vontade de alguns políticos e de seus interesses
248

.  

Tais interesses não levam em conta a dependência significativa desses municípios em 

relação ao FPM, dada a baixa arrecadação fiscal própria, como ficou ressaltado nas entrevistas 

com representantes das prefeituras locais, esclarecendo que os incentivos financeiros para a 

criação indiscriminada de municípios são indutores e contrários ao interesse público porque 

representam gastos que colocam em risco o equilíbrio fiscal. Nesse contexto, a unidade do 

município de Luziânia prosseguiu até o momento em que a construção de Brasília criou outras 

valorações em seu espaço e, para isso, realizou o contínuo desmembramento do seu território 

em tantos municípios, como ressaltado anteriormente, inclusive, como ressaltado no Capítulo 

3 desta Tese, estando envolvidos em grilagens de terras em São Sebastião e em outras RAs do 

DF.  

Esses desmembramentos marcam esse município desde o início do século XX. Como 

bem demonstrou Mello (1999), os desmembramentos mais atuais desse município iniciam-se 

com a localização de áreas para a construção de conjuntos habitacionais próximos à divisa 

entre os territórios do DF e de Goiás. Essa periferia, produzida sem qualquer infraestrutura 

por parte das empresas imobiliárias, fez com que seus moradores passassem a pressionar a 

prefeitura e terminou com o surgimento de novos municípios, pois eles foram feitos como 

mecanismo de regulação da política para dar estabilidade ao capital em seus nichos de lucro. 

Nessa análise se acrescenta a utilização das pessoas pelo capital imobiliário para criarem valor 

de uso necessário ao valor de troca para determinadas porções das cidades, assim como 

anteriormente assinalado para Brasília. 

Mello (1999, p.101) enfatiza que nesses ‘conjuntos habitacionais’ as infraestruturas 

urbanas se contrapunham à realidade vivida pelos moradores da periferia de Luziânia. Na 
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 Dados e informações disponíveis em: http://jus.com.br/artigos/10680/desmembramento-e-anexacao-de-

municipios#ixzz3CFaWgjlQ. Acesso em: 24 jul. 2014. 
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mesma pesquisa, o autor demonstra as dificuldades da Prefeitura de obter receitas nmunicipais 

por meio da cobrança de IPTU, problemas existentes em Valparaíso de Goiás e em Luziânia, 

e, frente à baixa arrecadação de impostos, os municípios perpetuam uma antiga ou cômoda 

situação de ingerência urbana. Ainda, conforme Mello (idem, p. 106), a emancipação desses 

distritos foi pautada na necessidade de uma administração pública mais eficaz, que nada mais 

é do que divisões espaciais de poder político.  

Acrescenta-se aos estudos de Mello (1999) que o capital imobiliário atuou como 

mediador da expansão urbana na valoração de espaços antes rurais. Nesse descompasso entre 

os discursos e a ação da política, no qual as lutas sociais e o econômico situam-se 

profundamente implicados na produção do espaço, verifica-se que nesta condição está o 

presente, enquanto atualização política e econômica da metrópole brasiliense. Pode-se 

afirmar, ainda, que as perspectivas dos atuais negócios no urbano têm seus pressupostos nas 

políticas da década de 1970, principalmente quando se pensa nos conjuntos habitacionais 

produzidos pelo BNH, ainda que em outras cidades. 

Sem receita própria, nos novos municípios criados – como Valparaíso de Goiás, e, 

provavelmente, no distrito Jardim Ingá, em processo de transformar-se em cidade – a lógica 

parece ser a de propiciar ao mercado imobiliário urbano as condições ideais de transformação 

da terra em mercadoria. Uma produção do urbano atualizada no processo econômico e 

político da metrópole. Tais interesses convergem para as possibilidades de produzir renda 

capitalizada, de preço de monopólio e de localização, esta como parcela subtraída do trabalho 

socialmente criado na produção de uma cidade em sua complexa rede de interesses políticos e 

econômicos. Ressalta-se que a BR-040 é o referencial na composição desse preço de 

localização e que é a partir dela que o Jardim Ingá passa a se expandir devido ao aumento no 

número de seus moradores e por isso se diferencia de Luziânia. 

Nesse sentido, seu PDL é parte dos fundamentos dessa modernização, caracterizada 

nas contradições em nossa formação socioespacial, no crescimento dos volumes monetários 

da reprodução do capital, de exportação com consumo pelo mercado interno e de 

rentabilidade das instituições financeira, dos quais os pobres, cada vez mais dependentes do 

governo federal, nada usufruem em termos de melhoria na qualidade de vida urbana. Como 

sucessão de espacialidades, essa formação tem, na área metropolitana de Brasília, uma 

correlação com a estratégia político-econômica de expansão dos negócios urbanos. Nas 

cidades que compõem a área metropolitana há uma correlação com a estratégia político-

econômica de expansão dos negócios urbanos. Ainda, a ocupação das margens da malha 

viária desvela a habitação social sendo absorvida nos processos valorativos da produção do 
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espaço voltado ao mercado, que forma municípios no território estrategicamente instituído. 

Por isso a semelhança entre o PD de Luziânia, de Valparaíso de Goiás e o PDOT de Brasília, 

porém, com amplitudes diferenciadas. Não se trata de uma análise comparativa, impossível 

para grandezas diferenciadas, principalmente entre cidade e metrópole. Ademais, trata-se de 

uma só lógica de realização econômica, mediada na reprodução-produção do espaço. São 

governos distintos e PDs semelhantes, que, se por um lado, devido à dinâmica própria de cada 

espaço, definem objetivos, fundamentos e mediações particulares, por outro se encontram no 

processo de metropolização da cidade de Brasília e, desse modo, terminam por se encontrar 

na efetivação política. Metropolização no sentido dado por Ascher (1998, p. 18), no qual não 

se trata do crescimento quantitativo das aglomerações, e sim, na análise dos impactos no 

cotidiano de grandes concentrações de pessoas e fluxos, de cidades e de pequenas cidades 

“que engendra morfologias urbanas de tipos novos”. 

Assim, a cidade de Luziânia, governada por Cristovão Vaz Tormim (2012-2015), 

filiado ao Partido Social Democrata (PSD), criado em 2011, cuja tônica de produção de obras 

conduz as diretrizes249 do Partido, tendo por lógica a produção de espaço, e não sua 

reprodução, pois se faz no sentido de formar capitais, insere-se ainda assim no contexto de 

metropolização de Brasília. Ademais, a falta de informações e negativa de entrevista por parte 

do responsável pela habitação social em Luziânia contribui ao entendimento a partir dos 

indicativos de que a abertura de avenidas e ruas, construção de viadutos, entre outros, como 

ressaltou o secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, Sr. Wilde Lopes Roriz, como 

fator de desenvolvimento urbano, servirá antes para a realização da produção habitacional. 

Dessa maneira, a produção do espaço habitado desta cidade também como mercadoria, em 

seu sentido objetivado, está em correlação à metropolização de Brasília e sob a ideologia na 

qual a lógica autônoma do habitat realiza o direito à cidade, a partir da provisão de 

pavimentação de ruas, construção de pontes, por exemplo. Direito não como pressuposto, mas 

entendido como prática nas relações sociais em contradição à abordagem materialista da 

própria forma do direito (ARTOUS, 2005).  

Em termos de saneamento básico e infraestrutura urbana, o Jardim Ingá é muito 

semelhante aos setores visitados em Valparaíso de Goiás. É possível encontrar ruas asfaltadas, 

com ausência de lixo, mas também muitas delas sem pavimentação e com uma coleta de lixo 

de boa qualidade (Foto 37), 87,1% dos domicílios urbanos são servidos pela rede geral de 

abastecimento de água e 96,7% deles utilizam fossa rudimentar (PMAD, 2013, p. 194-196).  
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 Elaboradas pelo empresário Guilherme Afif Domingos, atual ministro da Secretaria da Micro e Pequena 

Empresa, estão baseadas no “desenvolvimento com liberdade”. 
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Foto 37: Rua do Jardim Ingá, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Na realização das entrevistas, constatou-se uma média de dez casas que captam água 

clandestinamente de canos que passam em outra rua. Evidentemente, o morador não conta 

muitos detalhes, mas, segundo ele, esse “foi o jeito de acabar com o tormento da falta d’água, 

ele e outros moradores compraram uns cano (sic) e fizeram a ligação, nunca mais ficamo (sic) 

sem água”. Não foi possível ver praças, apenas lotes grandes fechados ou sendo preparados 

para a construção de condomínios. Pode-se afirmar, assim, posto a ausência de espaços 

públicos ter sido também encontrada em Valparaíso de Goiás, ser essa uma particularidade 

constituinte desses municípios na universalidade da metrópole. 

Assim como o PD de Valparaíso de Goiás, outro PD em Luziânia foi aprovado, sob a 

Lei 2.987/2006, sendo este uma redução daquele feito no Convênio de Cooperação Técnica 

entre o governo de Goiás, as prefeituras municipais e o Ministério da Integração Nacional, 

outra junção nas escalas da política federal e municipal. Entretanto, são PDs feitos a partir de 

várias instâncias administrativas, mas sendo realizados por meio de consultores especializados 

e privados, por isso afastam-se da política porque se tornam uma mercadoria comprada para a 

utilização administrativa. Na ausência de debate com a sociedade, os movimentos sociais são 

realizados para atender uma ideia de cidade ideal na concepção de seus autores e, dessa 

maneira, as propostas são voltadas para o crescimento econômico e não para as pessoas na 

cidade real. 
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A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
250

 dividiu o município em dez zonas, 

porém, sem localizá-las, tendo restado, para as áreas rurais, o § 11, artigo 27, Capítulo I, 

Título III, Da Política Urbana, o qual prescreve que “As demais Zonas e áreas Especiais 

deverão conter áreas que possam abrigar a implantação de equipamentos urbanos e rurais e/ou 

de uso institucional necessários para o desenvolvimento do município”. O PDL não delimita 

cartograficamente os bairros que compõem a cidade e as áreas rurais e de proteção ambiental, 

fator já salientado que permite a ampliação ou a redução das zonas e a consequente mudança 

de uso e parcelamento, que evidencia um planejamento sem adequação efetiva às 

necessidades sociais. Para representar o município, foi necessário realizar uma planta baixa, 

procedimento adotado para a cidade de Valparaíso de Goiás. Com muitos terrenos ainda 

disponíveis para parcelamento, bem como a ausência de delimitações cartografadas e 

asseguradas no PDL, percebe-se que a possibilidade de expansão imobiliária é real. Por isso, o 

supracitado § 11, artigo 27, expressa a direção e o sentido da urbanização da cidade em torno 

da BR-040, conforme mostra a Planta 7 de Luziânia.  

 

Planta 7 

 

 

O direito a terra e à moradia, articulados ao que parece ser direito à infraestrutura, 

transportes, serviços públicos, trabalho e lazer (§ 1º, artigo 24, Capítulo I, Título III) no PDL 
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subsume o direito à cidade nas diretrizes das políticas urbanas e da legislação urbanística 

básica, alicerçado no fato de que sequer define prioridades de investimentos. De acordo com 

entrevista realizada com o secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, Sr. Wilde Lopes 

Roriz, o “PDL assegurará a urbanização ordenada da cidade, com fiscalização. O 

empreendedor antes não via essa necessidade, loteava de qualquer jeito. Em Luziânia existem 

400 mil unidades de imóveis registradas, mas ainda há muitos lotes vagos. O mesmo acontece 

no Jardim Ingá”. Sem sinalizar o quantitativo desse vazio urbano e da demanda habitacional, 

o Secretário, com essa declaração, assinalou aquilo que o PD tenta tornar opaco: a sua 

finalidade voltada para produzir espaço e, assim, atender a produção massiva de habitats. Em 

um contexto predominante da ideologia na qual os problemas urbanos são resolvidos na 

urbanização ordenada e orientada pelo PD, contudo, trata-se de retirar entraves e facilitar o 

crescimento e o desenvolvimento de capitais.  

A cidade, dividida em porções, ainda tem muitos terrenos para serem vendidos. 

Surpreendentemente, o PDL adota o IPTU progressivo (§ III, artigo 56, Seção III, Da Política 

Habitacional) e, em seu artigo 63, estão presentes outros instrumentos do Estatuto da Cidade, 

tais como o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórias, o direito de preempção, 

outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, entre outros. No entanto, não há 

órgãos destinados à gestão da política habitacional, identificação do déficit habitacional por 

meio de elaboração de cadastro, existência de fundos específicos e de instâncias de 

participação social e mesmo consórcios de habitação. Esses quesitos qualificam órgãos 

administrativos para a realização dos instrumentos contidos no Estatuto da Cidade. A ausência 

deles, inclusive para a cidade de Valparaíso de Goiás – cujo PD possui um capítulo específico 

voltado para a política habitacional –, mostra não apenas a capacidade qualitativa desses 

governos locais e a densidade de suas ações políticas, mas, no caso específico das cidades 

analisadas, afeta a possibilidade futura de ofertar esse tipo de programa habitacional voltado à 

faixa 1, voltada para pessoas de menor demanda. 

Ainda segundo entrevista realizada com o secretário Wilde Roriz, da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, foi possível analisar que os direcionamentos se dão para obras de 

infraestrutura pública, sendo o urbano, portanto, apenas um denominativo, pois tratado na 

escala genérica, sem mais considerações. Os projetos de habitação de interesse social são 

direcionados para o distrito Jardim Ingá, conforme informou o Secretário, fator que levou a 

pesquisa de campo para esse local. A habitação de interesse social como componente no 

crescimento do Distrito está vinculada, ao lado do comércio, ao movimento do mercado e à 

existência de crédito.  
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Portanto, não foi a prefeitura local diretamente que fomentou as construções de 

interesse social, mas o próprio mercado e a demanda por moradia que deram impulso aos 

loteamentos nas margens da BR-040. O processo resultante, segundo Mello (1999, p. 87), do 

movimento que modificou as relações socioespaciais nesse município, principalmente aqueles 

situados próximos à BR-040, volta-se à produção agrícola e pecuária na década de 1960. Os 

loteamentos iniciais, feitos em 1970 sem infraestrutura básica na periferia da cidade 

tradicional, eram direcionados para os limites do DF. Nesse contexto, surge o atual distrito de 

Luziânia, o Jardim Ingá. Nesse entendimento, o PDL atual é instrumento de valorização 

inicial de terrenos, quando cria, pelo trabalho socialmente necessário, a renda de localização, 

que não se realiza como valor apenas na aglomeração urbana. 

 

4.4.5.1 Da ausência-presença do PDL à produção de habitação social 

 

A condição de existência de terrenos urbanizados – insumo – é fundamental na 

produção capitalista de habitação, entretanto, o sobrelucro é proveniente do processo 

imobiliário – incorporação e venda –, e não da construção em si. Maximizar esse lucro está 

necessariamente articulado às políticas públicas de desenvolvimento local e federal, ao lado 

do grau de influência nas diretrizes urbanas. É relevante e necessário articular as formas como 

esses empreendimentos podem se beneficiar da estrutura macroeconômica das políticas 

federais. Não se pode desconsiderar que a produção habitacional em área metropolitana 

possui determinações diferenciadas segundo as condições de reprodução social. 

As plantas baixas apresentadas até aqui mostram o direcionamento desses 

empreendimentos para esses municípios da AMB; as entrevistas com os moradores revelam a 

sua localização de classe social. Esse procedimento metodológico permitiu analisar as 

estratégias das pequenas e grandes empresas para se adequarem ao PMCMV, às condições 

dos demandantes por u.hs. e à desarticulação/articulação dos PDLs com esses 

empreendimentos, sejam eles realizados por pequenos capitais imobiliários ou por grandes 

construtoras. 

Na mesma metodologia desenvolvida para analisar Valparaíso de Goiás, a Tabela 26 

mostra as condições econômicas desses moradores e as Tabelas 27 e 28 seus aspectos sociais 

no território do distrito do Jardim Ingá. A ocupação do seu território se faz, nesse momento, 

em correlação à matriz do PMCMV, dos mecanismos de desenvolvimento econômico no 

âmbito federal e nos fundamentos históricos de instituição do território metropolitano. Ao 

lado disso, o resultado dessas tabelas, em comparação com as apresentadas anteriormente para 
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a cidade de Valparaíso de Goiás, se mostra relativamente semelhante. Isso leva ao 

questionamento de qual seria o motivo para que se construam imóveis dirigidos à faixa 2 do 

PMCMV em locais nos quais se esperaria encontrar empreendimentos para a faixa 1, devido 

aos dados obtidos relativos à renda domiciliar mensal.  

Não se trata apenas, embora este seja elemento relevante e de ligação da metrópole na 

produção do espaço de sua AMB, de selecionar indivíduos com maior poder consumptível 

para dotar tais espaços de um valor de troca mais elevado. Trata-se da aplicação de 

excedentes de capital em produção massiva de habitats na produção da vida urbana, mas 

como resposta de continuidade da acumulação a partir do urbano gestado na metrópole por 

meio do Sistema Nacional de Habitação (SNH). Não se pode negligenciar que a peculiaridade 

nessa aplicação de excedentes, em escala local e regional, se processa em combinação aos 

ritmos desiguais de desenvolvimento das forças produtivas e da manutenção do poder político 

das elites locais. 

 

Tabela 26: Situação socioeconômica das famílias residentes – Jardim Ingá, 2014. 

Domicílios 

pesquisados 

Renda 

domiciliar/ 

salário-

mínimo* 

Situação do 

domicílio: 

próprio, 

aluguel, 

cedido 

Valor de 

compra do 

imóvel em 

reais 

Existência 

de subsídio 

federal 

Número de 

quartos/ 

por número 

de 

residentes 

Tempo 

de 

moradia

- meses 

Funcionário 

público/ 

iniciativa 

privada/ 

autônomo/ 

Desempregado 

1 1,5 próprio 55.000 sim 2/4 12 Privada 

2 1,5 alugado - - 2/5 20 Autônomo 

3 2,0 próprio 56.000 sim 2/4 12 Privada 
4 2,0 próprio 60.000 sim 2/4 08 privada 
5 2,5 próprio 60.000 sim 2/3 12 privada 
6 3,0 aluguel - - 2/4 10 autônomo 

7 3,0 próprio 72.000 sim 2/4 12 privada 
8 2,5 próprio 72.000 sim 2/2 12 privada 
9 2,5 próprio 75.000 sim 2/4 12 privada 
10 3,0 aluguel - - 2/3 09 privada 
11 3,0 próprio 78.000 sim 2/7 24 privada 
12 2,5 próprio 80.000 sim 3/4 17 autônomo 

13 3,0 próprio 85.000 sim 3/4 07 privada 
14 3,0 próprio 90.000 sim 3/4 12 privada 
15 3,0 próprio 95.000 sim 3/4 13 privada 

* Valores declarados pelos moradores. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 
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Tabela 27: Aspectos sociais famílias residentes –Jardim Ingá, 2014. 

Domicílios 

pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transporte 

público/pri

vado 

Possui 

plano de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de lazer 

do 

Condomínio* 

Grau de 

satisfação 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas 

na cidade 

Filhos em 

escola / 

pública ou 

privada 

01 Brasília Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

02 Região 

Nordeste 

brasileira 

Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Privada 

03 Brasília Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

04 Brasília/P

lano 

Piloto 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

05 Brasília/S

anta 

Maria 

Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

06 Brasília/S

amambaia 

Público e 

privado 

Sim Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

- 

07 Jardim 

Ingá 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Saúde Pública 

08 Brasília/S

ão 

Sebastião 

Público e 

privado 

Não Não Médio Médio Transporte 

Educação 

Pública 

09 Valparaís

o de 

Goiás 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

10 Jardim 

Ingá 

Público e 

privado 

Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

11 Brasília/P

aranoá 

Público Não Não Médio Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

12 Jardim 

Ingá 

Público Não Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

13 Valparaís

o de 

Goiás 

Público Não Não Elevado Elevado Saúde 

Educação 

Pública 

14 Brasília/ 

Paranoá 

Público Sim Não Elevado Elevado Saúde 

Educação 

Pública 

15 Jardim 

Ingá 

Público Sim Não Elevado Elevado Transporte 

Saúde 

Educação 

Pública 

* O Condomínio não possui área de lazer. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014) 

 

Nas áreas de habitação social nos municípios analisados da AMB, os 

empreendimentos horizontais são quantitativamente maiores, mas se reproduzem 

continuamente por todo o distrito Jardim Ingá. Tal especificidade se deve, em parte, ao fato de 

a estrutura do PMCMV estar alicerçada na iniciativa das empresas, que solicitam os 

financiamentos a partir da apresentação de projetos e da disponibilidade de terrenos. Os 

pequenos capitalistas ou a pequena e média empresa, embora com uma produção com baixa 

tecnologia em áreas menores para os seus empreendimentos, o que reduz a quantidade de 

u.hs. produzidas, ainda assim permanecem no mercado. A produção de u.hs. horizontalizadas 
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reduz seu custo em relação a projetos verticalizados, mas isso não é suficiente para a sua 

inserção nesse mercado sem o auxílio do governo federal (Foto 38). A produção intensa e 

contínua de habitats evidencia o urbano como motor do crescimento na Área Metropolitana de 

Brasília em uma racionalidade que lhe é própria e articulada aos parâmetros do SNH. 

 

 
Foto 38: Conjunto de quatro casas – Jardim Ingá, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014).  

 

Os fatores que lhes conferem vantagem são dois e se apresentam conectados. Quando 

essas pequenas e médias empresas conseguem o financiamento pela CEF para habitação 

social faixa 2, elas podem, em tese, para o agente financiador, arcar com todos os custos de 

construção e projeto. Isso lhes permite incorporar seus empreendimentos e, por sua vez, obter 

preço de mercado lucrativo. Além disso, a tipologia, o preço e a negociação das u.hs. 

pertencem a essas empresas, a CEF (ver Apêndice D) oferece a carta de crédito ao 

demandante e recursos financeiros ao empresário.   

Esse procedimento faz parte do incentivo às pequenas e médias empresas, parte da 

política federal adotada com a sanção de várias leis federais brasileiras a partir dos anos 1980, 

com vistas à melhoria da taxa de emprego, da distribuição da renda e, mais globalmente, do 

desenvolvimento nacional. Essas leis foram ampliadas no Programa Brasil Empreendedor 

(PBE) e na legislação federal que o sustentava, visto que o programa buscava beneficiar 

também as médias empresas (vide Portaria 1.622, de 5 de outubro de 1999, do Ministério do 

Trabalho e do Emprego), sendo o SEBRAE seu principal realizador. Essas leis se mantiveram 
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ao longo de governos diferentes porque comprovadamente as pequenas e médias empresas 

contribuem para geração de emprego e renda e são responsáveis pela formação de dirigentes, 

bem como são parte integrante de ações estatais para o desenvolvimento econômico do país 

(SOUZA; BOTELHO, 1999). 

A instituição do PMCMV tem como fundamento a melhoria dos indicadores da 

economia por meio da ampliação do volume de empregos vinculados à construção civil, de 

distribuição de renda e da diminuição do déficit habitacional, com a inserção das pessoas na 

cidade. O PMCMV é, desse modo, parte dos mecanismos de valorização da pequena e média 

empresa, porque também tem o desenvolvimento socioeconômico em seus pilares. Por isso, a 

CEF financia as duas pontas desse processo – o pequeno e o médio empresário e o 

consumidor (Foto 39).  

 

 
Foto 39: Construção de mais um empreendimento horizontal, Jardim Ingá, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Nesse sentido, a política de desenvolvimento econômico no âmbito federal, um PDL 

ausente/presente e formas de inserção das empresas no urbano interferem na produção 

habitacional e na produção do espaço local (Planta 8).  
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Planta 8 

 

 

Já o predomínio da produção horizontal de u.hs. para tantos empreendimentos envolve 

os custos-ganhos produtivos e a preferência do consumidor local de residir em casa, bem 

como o fato de não serem muito próximos à BR-040. Quando se analisa, no PDL ou nos 

depoimentos coletados nas entrevistas – realizadas com responsáveis pelos órgãos públicos 

desses municípios –, a ausência de empreendimentos para a faixa 1 ou mesmo de políticas 

habitacionais, ora explicado como medida para não atrair mais migrantes – Valparaíso de 

Goiás –, ora como desnecessário porque a habitação social já está sendo feita – Luziânia –, o 

pressuposto da política habitacional nesses municípios parece ser a realização do mercado 

imobiliário.  

Argumentos frágeis oferecidos pelo poder público, quando comparados aos ganhos do 

mercado em relação à faixa 1, uma vez que, para atendê-la, os empreendimentos são 

financiados e incorporados pela própria CEF. A partir do exposto, pode-se assumir a 

lucrabilidade dos empreendimentos para a faixa 2, que, para os governos locais, reverbera em 

ganhos pela possibilidade de terem em seus municípios pessoas de maior capacidade de 

consumo. Os governos locais evidentemente buscam, por esse consumo, melhorar a 

arrecadação, uma vez que a principal fonte de receita é o comércio e a construção civil, 

conforme Foto 40.  
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Foto 40: Região Central Jardim Ingá, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Segundo o PMAD (2013), 44,15% dos moradores do Jardim Ingá possuem domicílio 

próprio quitado; 11,29% tem domicílio próprio, mas o terreno não é legalizado, o que 

demonstra, nos municípios analisados, a necessidade de regularização fundiária; apenas 

1,03% dos domicílios estão em área de invasão. Nas pesquisas de campo, das quinze u.hs. 

avaliadas, 80% eram próprias, 66% com uma média de quatro residentes e todas possuíam 

cinco cômodos (ver Tabela 26). Casas de dois quartos, banheiro, cozinha e sala, com pequeno 

quintal – aproximadamente de 1,00 x 0,70 m – e garagem, uma vez que 40% dos moradores 

possuem veículo particular, segundo dados apresentados na Tabela 27. 

A variabilidade nos preços encontrados nas u.hs. no Jardim Ingá e nos três setores 

analisados em Valparaíso de Goiás, conforme demonstrado anteriormente na Tabela 26, tem 

relação com a proximidade da BR-040, com os materiais empregados, o tamanho do terreno e 

das u.hs. e a presença de pavimentação pública nas vias. Isso explica a variabilidade na oferta, 

mas dentro de um mesmo padrão (Foto 41).  
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Foto 41: Aspecto da Rua Bauru – Jardim Ingá, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Quanto à qualidade dos materiais empregados, a reclamação nacional veiculada pela 

mídia é a mesma e referencia aquelas ouvidas para o Jardins Mangueiral, em São Sebastião, 

(DF) e em Valparaíso de Goiás. No Jardim Ingá, em 90% dos empreendimentos analisados as 

reclamações são referentes à presença de rachaduras sem solução por parte da Construtora, 

porque são sempre ‘remendos’, segundo as declarações da maioria dos moradores, conforme 

Fotos 42 e 43.  

 

 
Foto 42: Rachaduras externas em casa – Jardim Ingá, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014).  
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Foto 43: Aspecto do teto de uma casa – Jardim Ingá, 2014.   

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014).  

 

Não se pode dizer das u.hs. como habitações precárias, quando se pensam nos barracos 

frágeis e ainda menores nas favelas. Mas as variáveis como saneamento satisfatório, 

principalmente em sua complexidade, que alcança a infraestrutura urbana, mobilidade, 

escolas, hospitais, postos de saúde, lazer, lugares públicos e cultura, influenciam a vida na 

cidade e a sua economia. A acumulação capitalista se faz hoje a partir das cidades, e por isso 

alguns teóricos afirmam que no momento atual se vive a era das cidades, na qual o ambiente 

urbano produtivo é visto como essencial para a economia. Entretanto, tais analistas estão, de 

certa maneira, presos à forma, e não ao conteúdo dessas relações, pois se assim o fosse a 

denominação seria a era do urbano, em que o ambiente urbano produtivo é visto como 

essencial para a economia.  

Urbano produtivo e controle no espaço são também particularidades, elementos 

analisados em Brasília na universalidade da metrópole. São instrumentalizados por mediação 

da produção habitacional para as faixas de renda a partir da faixa 2. É essa possibilidade de 

consumo que dá vigor ao comércio local, tanto nas cidades da AMB, quanto nas RAs do 

Distrito Federal, e faz com que produtos com tecnologia sejam adquiridos como extensivos à 

casa própria. O financiamento federal é imprescindível para a contínua construção de u.hs. no 
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Jardim Ingá direcionadas à faixa 2 do PMCMV. Nessas condições, se tornam aparentemente 

indispensáveis u.hs. para a faixa 1 e, desse modo, se busca argumentar que existem ganhos de 

escala provenientes de aglomerações urbanas que podem reverberar em ganhos também para 

os residentes.  

Contudo, bens e serviços disponíveis apenas realizam o urbano como revolucionário 

se permitem interações não apenas relativas a acesso a empregos, mas trocas na coletividade 

(Foto 44) e luta em torno de um projeto político da cidade como direito e não apenas limitada 

à função social da propriedade já inserida nas normas capitalistas (RODRIGUES, 2013, p. 

219). Essa parece ser a contraforma ao deserto urbano, resultado contemporâneo dos 

princípios da arquitetura moderna (ARANTES, 1998) em seus efeitos nas periferias para a 

vida na cidade. Assim se crê que seja possível trazer para o cotidiano a consciência da 

desvalorização do homem no processo de expansão da riqueza capitalista.  

 

 
Foto 44: Muros além do muro - Jardim Ingá, 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014).  

 

Não a cantilena ideologicamente repetida de crescimento desordenado, de ausência do 

governo do estado de Goiás ou do DF, que reforçam o planejamento econômico como solução 

(RODRIGUES, 2013, p. 211), mas trazer à tona as condições da produção da vida na 

sequência continuada de u.hs. como enfrentamento – ter casa –, sendo preciso construir o 

direito à vida urbana em sua potencialidade: unidade das contradições. Para isso, é necessário 
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um planejamento que seja alternativo e crítico as normas mercantis do PMCMV, como 

analisado por Rodrigues (2013, p. 215). 

 

 

4.4.6 A interconectividade político-econômica no processo de produção imobiliária entre 

DF e Goiás: produção social do espaço urbano na Área Metropolitana  

 

O objeto da pesquisa – reprodução do espaço – foi pensado na totalidade das relações 

sociais em relação à cidade, que materializam sua identidade e sua negatividade de ‘não 

cidade’ como constituintes da metrópole – a sua metamorfose. Para isso, buscou-se 

demonstrar essa categoria espaço – noção abstrata no pensamento – em sua relação com o 

processo real da mercadoria, porém distinto, posto ser social. Portanto, conteúdos concretos 

por conter antagonismos e contradições das relações sociais na cidade concebida, no recorte 

temporal das determinações do processo denominado de metropolização – enquanto 

universalidade.  

Desse modo, tratou-se a particularidade das cidades analisadas no processo de 

metropolização contemporânea do Distrito Federal na determinação em que cada 

particularidade é ela mesma seu negativo, ou seja, uma realidade a superar. Cada cidade, em 

seu processo de formação como força produtiva do capital, se nega porque é ‘não cidade’. 

‘Não cidade’, por sua vez, envolve o processo material do espaço a partir da cidade e do 

urbano como realidade social, e por isso não se diz que ela foi abolida, porque a cidade 

persiste no resultado desse processo aqui designado de metropolização, que obstrui a 

participação coletiva na cidade para realizar a metrópole. A negação é compreender o real 

pela totalidade do seu vir a ser. Assim, a particularidade dessas cidades está em relação com 

um princípio de unidade – metropolização –, mas sem perder sua potência como cidade. Cada 

particularidade é una, porque não pode, segundo o princípio lógico, ser outra (ADORNO, 

2009), sendo da forma como é em virtude de sua unidade no interior daquilo que se designa 

como metropolização no espaço, ou seja, em relação ao tempo e a sua negação. 

A relação desse momento cidade/não cidade se altera historicamente porque é 

movimento das relações sociais. Na correlação referente aos conteúdos teóricos, estes, quando 

analisados, desvelam os conflitos, os antagonismos e os problemas na teoria e na prática. 

Logo, ocorre uma dificuldade teórica na análise, uma vez que a totalidade é posta na 

contradição em relação à unidade e em relação à coisa que se nega. A cidade está inscrita na 

natureza histórica do homem. A materialidade da cidade não se circunscreve apenas em sua 
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forma, adquirida nos momentos históricos, mas como expressão da humanização e, por isso, a 

sua potência é dada nos conteúdos da coletividade, que por ela são instituídos ou negados, em 

um mesmo processo. 

‘Não cidade’ é a materialidade como produto de separação da coisa não em si, mas em 

seus predicados contraditórios. Predicados de cidade demonstrados em um conjunto de 

equivalências – da pauperização do urbano na produção de habitação social em cada uma 

desses locais – e funcionamento – a partir do desenvolvimento de cada particularidade, sob 

um mesmo período de tempo, reunidos nas ações de seus governos e economias em suas 

realizações locais, que chegam ao espaço vivido pela habitação social. O resultado abstrato-

concreto desse movimento se apresenta na unificação do território metropolitano. A 

materialidade de cidade/não cidade é, assim, territorial, dado no processo metropolitano como 

unidade de universalidade de produção de espacialidades no processo da totalidade, e, dessa 

maneira, histórico e mutável.  

Na investigação do objeto – reprodução do espaço – foram buscadas as relações de 

particularidades e singularidades na mediação da produção de habitação social captadas na 

totalidade da AMB. Em Kosik (2002, p. 43), na realidade a 

 

totalidade não significa TODOS OS FATOS. Totalidade significa: realidade 

como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato 

QUALQUER (classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser 

racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda 

conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em seu conjunto [e como 

conjunto] não constituem, ainda, a totalidade. [...] O concreto, a totalidade, 

não são, por conseguinte, todos os fatos, o conjunto de fatos, o agrupamento 

de todos os aspectos, coisas e relações, visto que a tal agrupamento falta 

ainda o essencial: a totalidade a concreticidade. Sem a compreensão de que a 

realidade é totalidade concreta – que se transforma em estrutura significativa 

para cada fato ou conjunto de fatos – o conhecimento da totalidade concreta 

não passa de mística , ou a coisa incognoscível em si. 

 

Assim, a singularidade – espaço da realidade prático-sensível – produzida nos espaços 

do Jardim Ingá, de Valparaíso de Goiás e de Brasília envolve a totalidade da 

produção/reprodução do espaço da metrópole, posto ser a particularidade – espaços sociais 

descritos – determinada no geral (LUKÁCS, 1978, p. 66) – área metropolitana –, que se refere 

a si mesmo, e no singular, onde cada momento está contido no outro (ver Quadro 1). 
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QUADRO 1: Universal-particular-singular – Área Metropolitana de Brasília, 2014. 

 

UNIVERSAL – ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA         espaço concebido 

 

Espaço como condição para a acumulação capitalista –expansão territorial, urbanização como 

processo econômico de valorização do entorno construído, ocupação seletiva da cidade; 

cidade/não cidade destituição do urbano: urbano como negócio. 

 

PARTICULAR 

 

Brasília: Governo proprietário da terra; habitação social em parceria público-privada: 

contrapartida pecuniária e não pecuniária (terrenos): todas as faixas habitacionais, com 

predominância de habitats voltados para famílias de maiores rendas, inclusive faixa 4; processo 

urbano para a economia terciária sofisticada e de baixo valor agregado, espaços públicos com 

tendência à privatização, ainda persistem problemas de infraestrutura urbana. 

Valparaíso de Goiás: Habitação social realizada nos mecanismos de mercado – faixa 2 

PMCMV; ausência de espaços públicos, processo urbano para a economia terciária com 

tendência a maior valor agregado, problemas de infraestrutura urbana. 

Luziânia: Sucessivos desmembramentos do município Habitação social realizada nos 

mecanismos de mercado– faixa 2; processo urbano para a PMCMV; ausência de espaços 

públicos, economia terciária de baixo valor agregado, problemas de infraestrutura urbana. 

 

SINGULAR 

 

Brasília: Habitação social com predomínio de verticalização; normas de acesso para a habitação 

social; problemas de saneamento básico, saúde e transporte coletivo, produção de habitação 

social com material de baixa qualidade que se repetem nas demais cidades; 

Valparaíso de Goiás: Habitação social horizontal com tendência à verticalização; formação de 

centralidade, habitação social de mercado sem controle de acesso. 

Luziânia: Habitação social horizontal; habitação social de mercado sem controle de acesso. 

 

Síntese: produção concebida do espaço urbano na Área Metropolitana de Brasília a partir do 

espaço físico e social 

 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

O procedimento antitético que permitiu o esquema para a compreensão da síntese – 

produção concebida do espaço urbano na Área Metropolitana de Brasília a partir do espaço 

físico e social – apresentada no Quadro 1 busca mostrar, em termos iguais, seus opostos em 

antítese, seu momento dialético. O lugar do indivíduo e seu espaço familiar, compreendido 

como significação de um lar, garante, ao mesmo tempo, a reprodução generalizada do espaço 

social em contradição com o aparente e o real – espaço absoluto e relativo. A identidade na 

unidade para a realização da síntese na mediação da totalidade.  

As cidades são analisadas como extensões e proliferações da ‘não cidade’ na área 

metropolitana; o habitat se torna, em substituição aos espaços públicos, uma quase 



290 

  

incorporação representativa deles. É possível verificar, nos atuais empreendimentos 

construídos em Brasília, bem como em Valparaíso de Goiás e no Jardim Ingá, que quanto 

mais habitats são produzidos, menos espaços públicos estão presentes. Em substituição aos 

espaços públicos, as áreas para lazer nos empreendimentos tornam-se cada vez mais uma 

presença de apelo propagandístico. A ‘não cidade’ aparece no momento em que a cidade 

deixa de ser uma prática e, por isso, nega o urbano. Isso pode ser visto nas áreas de lazer de 

alguns empreendimentos, principalmente no Jardins Mangueiral, no empreendimento Green 

Park e nas verticalizações de Valparaíso de Goiás, que mostram essa inversão, posto serem 

substituições do espaço público. Substituição porque não abertas a todos, portanto, não 

públicas e, assim, simulacro.  

Nos demais bairros de Valparaíso de Goiás e no Jardim Ingá, onde cada fração do 

espaço é dirigida, de forma mais aguda, à construção de habitats sem ‘qualidades alojadas’ no 

espaço, o habitat se torna, em si, a qualidade do espaço concebido. Porém, é necessário não 

deixar de observar a ‘qualidade do espaço’ como substituição daqueles espaços significativos 

em torno da igreja, dos monumentos e da praça – que caracterizam uma qualidade ‘alojada’. 

Essas qualidades distintas designadas por Lefebvre (1974) formam o constructo de Brasília, 

na qual o conjunto arquitetônico e urbanístico é, em parte, representação do público e do 

lúdico, do disperso dos elementos urbanos, sem alcançar a possibilidade e a prevalência do 

coletivo, mas totalizando o processo urbano. Além disso, nessa cidade o habitat, ele mesmo 

em sua estandardização e seu padrão, é o efeito urbano ligado ao arquitetural, “concebido à 

imagem do monumento” (LEFEBVRE, 2004, p. 32), sua extensão, e, por isso, mantém 

contraditoriamente o repressivo e o possível sob o plano urbanístico. 

Isso se mostra nos habitats produzidos no Jardins Mangueiral (ver Tabelas 28 e 29),em 

outra escala, mas reproduz o estilo de vida do Plano Piloto. O elemento simples – vivido – 

obtido nos dados se apresenta implicado no universal – área metropolitana – e dele 

diferenciado. O lazer no Plano Piloto também é setorializado, as suas amplas avenidas que 

privilegiam os carros e a alta velocidade em distâncias desprovidas de um sistema de 

mobilidade coletiva, contribuem para um lazer programado, localizado e consumível. O uso 

do espaço público para caminhadas ou dos aparelhos de ginástica tão comuns nas praças e 

parques são referências quase que impostas de um corpo saudável, todavia requer um esforço 

proporcionalmente intenso àquele exercido para o trabalho e sob um espaço-tempo 

determinado no lazer individual a qualquer custo, sem implicar necessariamente em relações 

com a dimensão pública da cidade.   
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O lazer, para essas famílias de rendimento médio domiciliar mensal acima de cinco 

salários mínimos, está contido na área do habitat. O lazer se torna seu próprio atributo e, por 

isso, é reduzido à oposição do tempo do trabalho obrigatório, sem romper, no cotidiano, com 

a lógica cartesiana industrial e mercantil. Vende-se habitat, lazer, estilo de vida e verde em 

um único produto, mas não se propugna o uso coletivo, como também mostrado para 

Valparaíso de Goiás e Jardim Ingá. Vende-se privilégio para o lazer e o espaço público torna-

se cada vez mais rota de acesso – fluxo, acesso para chegar ao lazer privado. O descaso do 

setor público com o transporte, a saúde e a educação é mostrado no Jardins Mangueiral, 

todavia, de outra maneira, a partir do uso do transporte individual, do plano de saúde e da 

escola privada pela maioria de seus moradores. A qualidade de vida não é feita a partir dos 

espaços públicos na cidade, mas do seu trânsito fluido e daquela produzida no interior dos 

empreendimentos imobiliários. Trata-se da formação social no consumo privado, no qual a 

dimensão pública perde sua essência política oriunda do conjunto vivido por pessoas 

diferentes no convívio de identidade e torna-se administração burocrática, circunscrita e 

homogênea. 

 

Tabela 28: Situação socioeconômica das famílias residentes – Jardins Mangueiral/DF, 2014. 

Domicílios 

pesquisados 

Renda 

domiciliar/ 

salário-

mínimo* 

Situação do 

domicílio: 

próprio, 

aluguel, 

cedido 

Valor de 

compra do 

imóvel em 

reais** 

Existência 

de subsídio 

federal 

Número de 

quartos/ 

por número 

de 

residentes 

Tempo de 

moradia- 

meses 

Funcionário 

público/ 

iniciativa 

privada/ 

autônomo/ 

desemprega

do 

1 ≥ 5 próprio Casas 2 

quartos 

140.232,30 

Financiamen

to referente 

à faixa 4 

2/1 24 Público 

2 ≥ 5 próprio 2/1 21 Público 
3 ≥ 5 próprio Casas 3 

quartos 

167.671,19 

2/1 24 Público 
4 ≥ 5 próprio 2/1 24 Público 

5 ≥ 5 próprio Aptos 2 

quartos 

124.129,76 

2/1 22 Público 
6 ≥ 5 próprio 2/3 23 Privada 

7 ≥ 5 próprio 2/2 22 Privada 
8 ≥ 5 próprio 2/4 23 Público 
9 ≥ 5 próprio 2/4 20 Público 
10 ≥ 5 próprio 2/3 24 Público 
11 ≥ 5 próprio 2/4 23 Público 
12 ≥ 5 próprio 2/4 12 Público 

13 ≥ 5 próprio 2/4 15 Público 
14 ≥ 5 próprio 2/4 17 Público 
15 ≥ 5 próprio 2/4 20 Privada 
16 ≥ 5 próprio 2/4 22 Privada 

17 ≥ 5 próprio 2/5 24 Privada 

18 ≥ 5 próprio 2/3 24 Privada 
19 ≥ 5 próprio 2/3 20 Público 
20 ≥ 5 próprio 2/3 22 Público 

aposentado 
21 ≥ 5 próprio 2/3 21 Público 
22 ≥ 5 próprio 2/2 16 Público 
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23 ≥ 5 próprio 3/2 20 Privado 
24 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
25 ≥ 5 próprio 3/2 24 Público 
26 ≥ 5 próprio 3/3 24 Público 
27 ≥ 5 próprio 3/3 24 Público 
28 ≥ 5 próprio 3/5 18 Público 
29 ≥ 5 próprio 3/5 15 Público 
30 ≥ 5 próprio 3/6 23 Privada 
31 ≥ 5 próprio 3/4 24 Privada 
32 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
33 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
34 ≥ 5 próprio 3/2 24 Público 
35 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
36 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
37 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
38 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
39 ≥ 5 próprio 3/4 23 Público 
40 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
41 ≥ 5 próprio 3/4 24 Público 
42 ≥ 5 próprio 3/4 22 Público 
43 ≥ 5 próprio 3/4 22 Público 
44 ≥ 5 próprio 3/4 20 Privada 
45 ≥ 5 próprio 3/4 24 Privada 

* Valor mínimo necessário para a compra de u.h.  

** Preço atualizado segundo o Consórcio Jardins Mangueiral. Disponível em: 

http://www.jardinsmangueiral.com.br/. Acesso em: jul. 2014. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Tabela 29: Aspectos sociais famílias residentes – Jardins Mangueiral/ DF, 2014. 

[continua] 

Domicílios 

pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transporte 

público/privado 

Possui 

plano 

de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de 

lazer do 

Condomínio* 

Grau 

de 

satisfa-

ção 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas na 

cidade 

Filhos 

em 

escola / 

pública 

ou 

privada 

1 Cruzeiro próprio não sim Elevado Elevado Violência, saúde - 

2 Asa Sul próprio não não Elevado Elevado Saúde - 
3 Candangolândia próprio sim sim Elevado Elevado Infraestrutura, 

segurança 
- 

4 Cruzeiro próprio sim sim Elevado Elevado Saúde - 
5 Jardim 

Botânico 

próprio sim sim Elevado Elevado Saúde - 

6 Jardim 

Botânico 

Público-

próprio 

sim sim Elevado Elevado Saúde Privada 

 

7 Gama próprio não não Elevado Elevado Infraestrutura, 

segurança, 

saúde 

- 

8 Asa Norte próprio sim sim Elevado Elevado Saúde Privada 

9 Asa Norte próprio sim sim Elevado Elevado Saúde Público 

10 Gama Próprio, 

público 

sim sim Médio Elevado Saúde,segurança Público 

11 Núcleo 

Bandeirante 

Próprio/ 

público 

sim sim Elevado Elevado Saúde, 

segurança, 

transporte 

Público 

12 Núcleo 

Bandeirante 

Próprio/ 

público 

sim não Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Privada 

13 Guará próprio sim sim Elevado Elevado Saúde Privada 
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[Continuação da Tabela 29] 

Domicílios 

pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transporte 

público/privad

o 

Possui 

plano 

de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de 

lazer do 

Condomínio* 

Grau 

de 

satisfa

ção 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas na 

cidade 

Filhos 

em 

escola / 

pública 

ou 

privada 

14 Recanto das 

Emas 

próprio sim sim Elevado Elevado Saúde Privada 

15 Taguatinga próprio sim sim Elevado Elevado Saúde, 

segurança 
Privada 

16 Taguatinga Próprio/ 

público 

Não sim Médio Elevado Saúde, 

transporte 
Público 

17 Gama Próprio/ 

público 

Não sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Público 

18 Ceilândia Próprio/ 

público 

 sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Público 

19 Ceilândia Privada Não não Baixo Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Público 

20 Taguatinga Próprio Não sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

- 

21 Jardim 

Botânico 

Próprio sim sim Elevado Elevado Saúde Privada 

22 Cruzeiro Próprio sim sim Elevado Elevado Saúde - 
23 Planaltina Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Infraestrutura, 

transporte 
- 

24 Taguatinga Próprio sim sim Elevado Elevado Saúde Privada 
25 Brasília Próprio sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

- 

26 Asa Sul Próprio sim não Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

Privada 

27 Taguatinga Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

Privada 

28 Guará Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

Privada 

29 Guará Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

Privada 

30 Ceilândia Próprio/ 

público 
não sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

Privada 

31 Jardim 

Botânico 

Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

Privada 

32 São Sebastião Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

público 

33 Asa Norte Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte, lazer 

Privada 

34 Asa Sul Próprio/ 

público 
sim não Elevado Elevado Transporte Privada 

35 Brasília Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Privada 
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[Continuação da Tabela 29] 

Domicílios 

pesquisados 

Local de 

moradia 

anterior 

Utiliza 

transporte 

público/privado 

Possui 

plano 

de 

saúde 

Utiliza as 

áreas de lazer 

do 

Condomínio* 

Grau 

de 

satisfa-

ção 

com o 

bairro 

Grau de 

satisfação 

com a 

cidade 

Principais 

problemas na 

cidade 

Filhos 

em 

escola / 

pública 

ou 

privada 

36 São Sebastião Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Privada 

37 Sobradinho Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Privada 

38 Candangolân-

dia 

Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Privada 

39 Núcleo 

Bandeirante 

Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde 

segurança, 

transporte 

Privada 

40 Taguatinga Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde, 

transporte 
Privada 

41 Asa Sul Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde, 

transporte 
Privada 

42 Cruzeiro Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde, 

transporte 
Privada 

43 Cruzeiro Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Saúde, 

segurança 
Privada 

44 Taguatinga Próprio/ 

público 
não sim Elevado Elevado Segurança, 

transporte 
Privada 

45 Ceilândia Próprio/ 

público 
sim sim Elevado Elevado Segurança, 

transporte 
Privada 

* Valores declarados pelos moradores. 

Fonte: VIEIRA, R. V. (2014). 

 

Também é importante destacar a mercadoria “habitat” como a embutir, em seu 

significado, atributos não tangíveis. É o que se observa em alguns empreendimentos 

habitacionais em Valparaíso de Goiás e no Jardim Ingá, em Luziânia. Esses empreendimentos 

não contam sequer com áreas para lazer e tampouco com árvores, mas possuem nomes que 

remetem a jardins, plantas, entre outros, haja vista que a produção do espaço urbano precisa 

estar implicada na prática social, mesmo sem a ‘qualidade do espaço’ estar ‘alojada no 

espaço’, momento em que a natureza vira denominação. No entanto, não seria por isso que se 

torna habitat, onde as relações de produção e troca projetam e intervém na produção de 

relações, sem com isso resolver os problemas e ainda arrefecer o possível que o urbano 

possibilita? 

Assim, esta pesquisa se vê às voltas com um duplo movimento: o âmbito mais 

específico do pensamento em relação à produção-reprodução do espaço e da prática vivida 

quando o sonho da casa própria tornou-se abstração concreta, acrescido da primazia produtiva 

para a faixa 2 do PMCMV. O que fica dessas políticas locais de desmembramento de 

municípios, de indiferença aos reais problemas urbanos em concomitância às exigências do 

capitalismo financeiro, se é, em parte, como descascar um fruto com seu conteúdo seco, é, 
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também, encontro do possível no terreno do improvável. Não se trata apenas de distribuição 

de riqueza, como se pode fazer pela análise da produção habitacional no Brasil e dos demais 

programas sociais, mas sim de um avanço e de poder encaminhar-se para ganhos além das 

relações capital e trabalho.  

O contraponto para os caminhos de reprodução expandida do capital mediado no 

urbano, que o configura como negócio, é o retorno à urbanidade. Essa conquista engendra 

assumir a liberdade para possuir a igualdade de poder – reciprocidade onde se viva a 

igualdade de todos em tudo – decidir o que se deseja no âmbito do consenso e do dissenso, 

livres na realização comum da humanidade como unidade social. 

A análise que se fez a partir da gestão pública no DF e de seus desdobramentos 

históricos mostra que não se rompeu com a política de territorialização e atualização 

econômica devido ao fato de o governo local ser, antes, proprietário dos terrenos. Isso faz o 

GDF produzir/reproduzir o espaço político, social e econômico com poder de mando na vida e 

no lucro. Atualiza-se na contemporaneidade, porque na escala do capitalismo financeiro 

produzir valor é a superação, como demonstrou Marx (2006), do produto tangível, mas sem 

abdicar deste, por isso contraditório. Tal como salientado anteriormente, naquele momento 

petista de Cristovam Buarque
251

 (1995-1998), a transposição da abordagem empresarial para 

Brasília, onde as condições institucionais, dos instrumentos legais, de busca de promoção de 

emprego e renda, em articulação com as condições intelectuais dos técnicos chamados para 

compor seu governo, buscaram uma maior aproximação entre empresa e setor público. Esse 

marco administrativo estruturou a cidade-empresa e trouxe para a prática política do território 

a parceria público-privada nos conteúdos do empreendedorismo urbano, inclusive na 

produção da habitação social. 

Como salientado na Introdução desta Tese, o empreendedorismo urbano surge, na 

administração pública, a partir do termo “gestão empreendedora” para a consecução da cidade 

como negócio. A eficiência da empresa tornava-se o modelo a ser seguido na conduta da coisa 

pública, ou seja, na gestão da cidade. Se é possível afirmar que foi uma forma de romper ou 

enfraquecer os privilégios clientelistas pela racionalidade empresarial em sua reverberação, 

resultou, contudo, no favorecimento ao capital imobiliário ao criar novas valorações no 

espaço sob um discurso lógico e simplificado, a dissimular o confronto entre razão e 

experiência (campo da imaginação). 

                                                           
251

 O atual senador (2011-2014) pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) pertenceu, anteriormente (1990-

2004), aos quadros políticos do Partido dos Trabalhadores (PT). 
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Na expansão da metrópole, o GDF não busca, necessariamente, apenas valorizações 

em determinados lugares para o consumo do lugar, como lugares reproduzidos para as 

diversas frações atendidas pelo turismo, por exemplo. O detalhe é criar valor em todo 

território, porque o espaço estruturado é condição para a acumulação, sendo capaz de gerar 

consumo consumptivo. Trata-se de selecionar hierarquicamente o lugar funcional ocupado 

pelas frações de classes nas condições de realização da vida social e, nesse sentido, o espaço 

concebido alcança a área metropolitana.  

A apropriação do espaço para aqueles que não possuem as forças produtivas, pergunta 

presente na Introdução deste trabalho, precisa ser pensada no contexto sobre o qual a 

realidade não pode ser modificada pela posse. Apropriar-se do espaço é dar à forma um 

conteúdo, é conceber o espaço pelo seu papel público nas condições materiais de existência da 

vida dos homens, em sua experiência prática, política e humanizante. Enquanto o espaço for 

produção, condição e meio para uma rede de interesses privados, que constitui a vida em 

sociedade como exterior aos indivíduos e os dissocia da vida política e pública em 

comunidade, a apropriação será expropriação porque resultado da dissolução do modo de vida 

pré-existente, ou, como Engels (1979, p. 29) afirmou, “para todas as reformas sociais que 

tendem a realizar a economia”. 

A prestação da casa própria representa a rentabilidade dos investidores e o árduo 

sacrifício individual frente às demais despesas dos adquirentes, e, ainda que tais prestações 

diminuam ao longo do tempo, o risco de não conseguir saldá-las e perder a casa é real. O que 

dizer daqueles que não conseguem sequer adquirir uma casa? Dessa maneira, a apropriação 

torna-se sinônimo de posse privada, e não da realização do individual pelo social, possível e 

contida nos processos de transformação social. Sem isso, vulnerabiliza o social a realizar-se 

no individual, subordinando-o aos interesses privados. Todavia, se a casa, em um primeiro 

momento, e sua conquista, em um segundo momento, é abstração ou ilusão de inserção 

urbana, por ser, ao mesmo tempo, objeto que guarda o corpo no mundo e o conecta a este, é 

também por isso, a possibilidade do urbano não restrito ao mercado, porque os embates entre 

classes sociais se constituem, em Marx, como luta por condições igualitárias, antes de ser por 

maiores divisões da riqueza social. 

A análise das cidades de Valparaíso de Goiás e do Jardim Ingá, em Luziânia, e mesmo 

do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, em Brasília, mostrou a aridez da urbanização 

esvaziando e mesmo suprimindo o espaço público e, com ele, o urbano. Tal condição, no 

plano da experiência, separa os indivíduos e fragiliza a potência associativa; no plano da 

razão, constitui o sujeito político. É aqui que se desvela a condição do espaço, de reunir os 
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aspectos do indivíduo e da comunidade para a apropriação. A tese que se buscou desenvolver 

diz respeito à produção/reprodução do espaço na cidade como elemento de separação dos 

homens e de seu devir, do desvio dos homens da comunidade como condição produzida no 

espaço, sendo o uso o eixo de superação ou subordinação, oposição e conflito. 

Assim, a própria forma jurídica na formulação política do território na AMB emerge 

como valor de troca da forma mercantil no uso do espaço. Em um processo no qual a 

reprodução do espaço da metrópole de Brasília na relação público-privada da política 

habitacional do GDF é realizada na captura dos recursos do PMCMV, a produção social de 

habitação em Valparaíso de Goiás e Luziânia tem como substância a convergência à 

metrópole – disjunção entre território e cidade concebida para realizar a área metropolitana 

para a expansão do capital privado.  

Para ambas as cidades, a aliança da acumulação local sob o clientelismo produziu e 

reproduz o espaço para o mercado. Nas duas cidades da AMB, a agudização do laissez-faire 

da produção de habitação de interesse social evidencia a metrópole como escala de análise 

necessária à compreensão desse processo. A metrópole, como espaço de produção de 

mecanismos de desigualdade socioespacial e de constituição da competição econômica e do 

lucro, é balizadora dos preços dos terrenos na área por ela abrangida. 

Esses mecanismos, tratados nos indicadores das dimensões territorial, habitação social 

e regional, nos quais se tem a metrópole como centro na perspectiva do processo, 

evidenciaram a correlação de diferenciação e integração da metrópole Brasília ao território 

brasileiro e, como resultado, sua expansão em direção a Goiás. O seu processo de formação 

metropolitana, sob a densidade das relações políticas e econômicas do país e, na atualidade, 

da financeirização global da economia, articula-se à agroindústria do Centro-Oeste e resulta 

em ganhos antecipados nas estratégias de valorização do seu espaço. Pode-se afirmar que os 

ganhos da agroindústria não reverberam nessas cidades, pois emprega pouca mão de obra 

local, por se transformarem em papel circulante na bolsa de valores; materializa-se, contudo, 

nos investimentos mais rentáveis, de acordo com as flutuações do mercado e que sob a 

reconfiguração da divisão social e flexível do trabalho não possibilitam a geração de emprego 

em escala significativa. 

A criação dos polos de desenvolvimento antecipa a valorização no espaço na mediação 

dada e constituinte do PDOT: adensamento urbano e unidades de planejamento territorial 

dissimulam a criação de áreas como reserva de valor. Sob o modelo de cidade ideal, de 

eficácia administrativa, da geração de emprego e de renda e de aprimoramento das relações 

econômicas-políticas, a urbanização formal e neutra para as relações sociais permite realizar a 
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metrópole como universalidade do mercado. Como um contínuo sujeitar da razão como 

utilidade pragmática, a cidade, naquilo que dela pouco resta, aparece ao afirmar sua 

metropolização triunfal: na cidade planificada para ser atributo dela mesma.  

Na realização social do espaço da metrópole, a habitação social feita para a faixa 2 do 

PMCMV, e que se estende às cidades de Goiás analisadas, é a interpretação necessária para 

designar a utilização da noção de região nesta Tese. A habitação desvela o fato – condição da 

razão – da conexão entre a reprodução do espaço na metrópole e desta na região 

metropolitana.   

No contexto do DF, homogeneíza o desigual – como analisada na classificação das 

UPTs – nas cidades goianas, componentes da AMB, sem, todavia, ampliar os investimentos 

sociais. No entanto, abre-se à ‘necessidade’ de construção de infraestrutura urbana e de mais 

habitats, como demonstrado ao longo deste Capítulo, donde se pode ver a urbanização de 

“braços dados” com a acumulação e a região como espaço político de abstração concreta. 

Reconhece-se, assim, a região e os interesses econômicos de realização do capital excedente 

na habitação social, a partir de uma abordagem onde a necessidade de suprir o déficit 

habitacional e as formas de realização evidencia a face ideológica na sua organização e na 

reprodução material e simbólica das classes dominantes locais. 

Subsumida a coletividade, essa região incorpora ao território o patamar do consumo, o 

que confere à produção socioeconômica a mediação na habitação. Fortalece a valorização no 

DF, garantindo a permanência de frações de classes diferenciadas com poder de consumo 

igualmente distintos. No mesmo movimento, a política pública em Valparaíso de Goiás e 

Luziânia assegura um fechamento àqueles de menos poder consumptivo e passíveis de pagar 

por habitações com valores ampliados, como se buscou demonstrar nos empreendimentos 

verticalizados que estão sendo erguidos às margens da BR-040, em Valparaíso de Goiás, a 

indicar os eixos de valorização na AMB, feitos a partir do dinamismo e da direção da 

produção de habitação social.  

Na verdade, trata-se de habitação social voltada à faixa 3 do PMCMV, que fomenta a 

verticalização nesta cidade em que a centralidade mostra-se em movimento de constituição da 

metropolização de Brasília. Tudo indica que prosseguirá às margens da BR-040, sob os 

estímulos da política pública direcionada para o déficit habitacional ou investimento – uma 

vez que nessas cidades é público e notório u.hs. do PMCMV serem anunciadas para aluguel e 

revenda – para a fração mediana da classe média. A própria Prefeitura, inclusive, considera 

esta a forma de ser possível abrigar os moradores nessa faixa de rendimentos, sem ter, com 
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isso, de arcar com o ônus de migrações indesejadas, segundo declarações realizadas nas 

entrevistas realizadas. 

A formação do espaço habitado é, a partir da perspectiva de análise adotada, o fato que 

reafirma a produção-reprodução do espaço a compor a complexidade dos interesses 

econômicos, políticos e sociais no território economizado. Não se trata, assim, de considerar a 

produção habitação de interesse social um paradoxo na reprodução do espaço da metrópole na 

cidade como negócio, mas de compreender, sob contradições e conflitos, a extensão do 

urbano, este sim como negócio. Não se pode falar de ‘entorno’ ou de periferia do sul do DF 

desvalorizados, mas de uma dada constituição que acentua a homogeneização do espaço em 

uma hierarquia diferenciada e fragmentada, mas subordinada à metrópole.  

A inauguração da Havan
252

, em junho de 2014, e o fortalecimento do Shopping Sul, 

com um fluxo anual de 7.200.000
253

 pessoas voltado para o segmento B e C da classe média, 

diz respeito ao indicativo, proposto pelos corretores imobiliários da região, de que a 

valorização dos imóveis se dá a partir das margens da BR-040, onde as construções 

horizontais já cediam lugar aos edifícios com mais valor agregado: “todo mundo quer morar 

próximo à BR, pela facilidade da mobilidade. Os pobres vão comprando em lugares cada vez 

mais afastado (sic)”. É importante também incluir a perspectiva de construção dos polos de 

desenvolvimento, na parte mais ao sul do DF, como parte dos elementos que explicam a 

direção valorativa dos terrenos nessa região da AMB no contexto de centralidades
254

 e 

periferias diferenciadas, como termos potenciais do urbano como negócio. 

No âmbito de um contingente elevado de pessoas nos municípios da AMB, este teve 

um crescimento de 1.548% em pouco mais de cinquenta anos, o que totaliza quatro milhões 

de residentes, mesmo com o PIB do DF sendo vinte vezes maior
255

 e a presença da BR-040, a 

principal via de ligação do Centro-Oeste com o Sudeste, como complemento na criação de 

densidade das relações na Região. Como já demonstrado, a infraestrutura, os equipamentos 

coletivos, os espaços públicos e a mobilidade urbana são problemas ainda não resolvidos. 

Aqui, o valor de uso amplia sua significação defronte seu valor de troca. Como explicar essa 

valorização senão pelos atributos de sua localização e de usuários maior que os terrenos 

disponíveis? Sim e não.  
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 O grupo Havan, além das lojas de departamentos, abrange os segmentos de geração de energia elétrica, postos 

de combustível, factoring, hotelaria, entre outros. Informações disponíveis em: http://www.lojashavan.com.br. 

Acesso em: 16 jul. 2014. 
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 Informações disponíveis em: http://www.shoppingsul.net/o_shopping. Acesso em: 16 jul. 2014. 
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 Centralidade no sentido de reunião de objetos para consecução do econômico e, assim, diferenciada do 

sentido dado por Lefebvre (2004), no qual esta significa o acesso de todos à cidade. 
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 CODEPLAN, dados disponíveis em: http://www.codeplan.df.gov.br. Acesso em: 16 jul. 2014.  

http://www.lojashavan.com.br/
http://www.shoppingsul.net/o_shopping
http://www.codeplan.df.gov.br/
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Sim, porque a escassez e a acessibilidade produzidas social e historicamente e 

utilizadas nos terrenos no DF e na região das cidades pesquisadas geram lucros diferenciais, 

relativos à localização e aos equipamentos urbanos, e se inserem no âmbito da formação do 

valor. O controle dos terrenos no DF tornou necessário lembrar que sua total ocupação ainda 

hoje não se deu e deve ser lida como retenção especulativa, pois os terrenos das áreas 

limítrofes produzem taxas de lucro e renda de monopólio (BOTELHO, 2007) – fator 

explicativo para o desmembramento de Luziânia – segundo as condições de produção e dos 

aspectos sociais do uso desses espaços a partir dos agentes, forças sociais e, ainda, da 

captação-formação da renda fundiária na estruturação dos preços dos terrenos.  

Essas taxas de lucro somente foram possíveis porque o espaço de influência do DF 

criou as condições de sobrelucro para os terrenos da Capital federal, da extração da renda 

fundiária, ainda que sob o monopólio do Estado. Lucros e sobrelucros não resultam da 

produtividade da terra, mas da totalidade produtiva dos terrenos urbanos no processo de novos 

terrenos sendo ocupados (TOPALOV, 1979). Uma produtividade e valorização gerada pela 

criação da cidade de Brasília como capital política do Brasil, e não apenas nos lugares 

distantes do Plano Piloto.  

Não, porque sendo essa produtividade consequência das ocupações nos terrenos da 

AMB, principalmente ao considerar capital e trabalho como fatores fixos e a terra como fator 

variável. Portanto, a valorização é decorrente dos processos sociais inseridos na circulação do 

capital e em sua realização como valor e na precificação. 

Isso porque não é apenas o uso do espaço em áreas geradoras de sobrelucro que gera 

necessariamente renda fundiária, sendo esta gerada pelo capital e nas relações sociais em uma 

relação de produção (LOJKINE, 1979). Isso significa pensar que os altos preços de terrenos 

no Plano Piloto do DF foram produzidos no momento em que o Estado urbanizava os terrenos 

e vendia as projeções para construir a cidade. Contudo, se o valor dos terrenos aumentava, os 

ganhos dos capitalistas imobiliários decaíam em função do pagamento ao Estado. Tal fato 

mostra porque a construção imobiliária no DF, mesmo em patamar de ganho elevado, tem 

seus limites, suas estagnações e propulsões (VIEIRA, 2008), que auferem renda diferencial I e 

II devido ao sobrelucro advindo das u.hs. comercializadas ou alugadas nas porções mais 

valorizadas do DF. 

Vinculado aos recursos e interesses imobiliários do GDF, o capital imobiliário 

somente poderia ter lucros maiores se uma valorização relativa alcançasse tanto os terrenos 

mais afastados do Plano Piloto, quanto os pertencentes a Goiás, onde os preços ainda se 

encontravam em um patamar mais baixo. Esse processo de preços explica a 
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produção/reprodução extensiva do espaço, sem dele excluir o par dialético 

homogeneidade/heterogeneidade. O fomento ao adensamento na ocupação do território do 

DF, conforme as determinações contidas no PDOT, não seria somente, como se deseja 

justificar, para “aproveitar” os investimentos de infraestrutura urbana. Antes, se deve ao 

elevado preço do urbano nesse território, que justifica não só a verticalização e a não 

disponibilidade de terrenos para a habitação social, tendo, consequentemente, uma produção 

restritiva desta. Relaciona-se ao volume de captação de excedentes possíveis por parte do 

Estado, bem como ao resultado de suas injunções ao ciclo reprodutivo do capital imobiliário, 

em um processo do qual muitos capitalistas imobiliários da cidade também fazem parte e 

influenciam as políticas do governo. 

Outra questão interessante para a análise da interconectividade político-econômica do 

processo de produção imobiliária entre DF e Goiás é que as diferentes fases produtivas
256

 em 

regiões mais valorizadas do DF foram acompanhadas de produções nas áreas de menor valor, 

extensivas às cidades de Valparaíso de Goiás em direção à Luziânia. O processo resultou em 

diferentes padrões de renda
257

 diferencial e assegurou a obtenção de lucros em excesso nas 

áreas mais valorizadas porque as rendas absoluta e de monopólio constituem o custo da 

produção e nas áreas periféricas é o uso o instituinte do valor. Não se trata de negar a 

formalização da habitação de interesse social, mas de perceber que há casos onde a conhecida 

e analisada regra de competitividade entre estados ou entre lugares torna-se, como na relação 

estudada entre DF e Goiás, complementar na consecução do político e do econômico. 

A diferença das rendas se dá em relação ao uso-valor. Por ser o GDF o proprietário 

inicial dos terrenos e o criador de suas qualidades valorativas e da escassez institucionalizada, 

isso fez com que a relação Estado e capital imobiliário fosse de simbiose, embora 

contraditória. Mesmo sendo as relações entre capitalistas e GDF muito próximas, as 

condições de consumo dadas no padrão de uso do território a partir do mercado faz emergir os 

conflitos e as contradições no domínio da propriedade e das condições sociais. Portanto, o 

valor das áreas periféricas não influenciou o valor nas áreas centrais. Entretanto, o início da 

construção da nova Capital federativa e o uso nas áreas periféricas passaram a determinar o 

valor nestas e, consecutivamente, nas valorações no DF. 
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 Analisadas no Capítulo 2 desta Tese, as diferentes fases se deram devido às distintas políticas econômicas que 

influíram na produção imobiliária, bem como as condições de liquidez e financiamento econômico, articuladas 

nas relações de produção. 
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 O preço da terra não reflete o seu preço em si, mas o da renda da terra que ela proporciona constitui-se no 

valor do terreno ou em seu preço de compra. Segundo Marx (O capital, L. III), a taxa de lucro tende a cair no 

percurso do desenvolvimento social. A taxa de juros frente à disponibilidade de capital-dinheiro disponível para 

empréstimo e de sua regulação por intermédio da taxa de lucro também tende a diminuir. Como consequência, o 

preço da terra tende a subir. 
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A entrada do PMCMV como possibilidade de acesso ao crédito para o produtor e 

aumento no número de consumidores trouxe também a perda de possibilidades da obtenção de 

sobrelucros, inclusive para o GDF – que, como anteriormente demonstrado, em todas as suas 

realizações da habitação popular doou os terrenos à iniciativa privada. Contudo, as 

construções de habitação social para as faixas superiores do d.h. fizeram com que fosse 

garantido o alto patamar no preço dos terrenos disponibilizados para habitação de mercado. 

Dessa maneira, os preços nas áreas contíguas à parte sul do DF tiveram seu custo valorizado 

pela existência da contínua demanda por habitação, conforme os dados também apresentados 

no Capítulo 3, em uma relação na qual os preços são formados no mercado, tendo o uso e o 

capital-trabalho como fatores determinantes, sendo os custos e o financiamento da construção 

elementos que determinam a sua oferta. 

A demanda habitacional para a economia, e aí se insere a CEF, é determinada e 

influenciada por: variações demográficas, renda familiar, preços da habitação, disponibilidade 

de crédito, características da habitação, preços dos bens substitutos, preferência pelos 

consumidores, mudanças nas características da população, acesso ao crédito, bem como taxas 

de juros de financiamento, expectativas dos consumidores em relação ao preço futuro das 

habitações, preços dos bens relacionados à habitação, preço do terreno, valor dos aluguéis e 

programas públicos governamentais. Se os indivíduos não possuem capacidade de solvência, 

ela se torna demanda potencial; caso possuam, assume característica de demanda efetiva. Por 

conseguinte, a demanda imediata da classe de menor poder aquisitivo, com suas dificuldades 

não apenas de financiamento, como de imóveis disponíveis nas áreas analisadas, dificilmente 

será sanada se o processo habitacional continuar nos termos financeirizados, onde o valor 

determina o uso e quem usufrui. 

Tratada como aspecto demográfico e econômico, a demanda habitacional pelo órgão 

financiador de habitação social – CEF – evidencia a sua mediação para a reprodução do 

capital, tendo na reprodução/produção do espaço a sua condição e nas políticas públicas sua 

institucionalização. Haverá sempre demanda para sustentar esse processo enquanto houver 

disponibilidade de crédito, que tende a ser cada vez mais ampliado em direção a Luziânia, em 

um movimento no qual, antes da saturação do espaço no DF, outras áreas no território goiano 

serão lançadas, sem, contudo, atingir a demanda imediata. Nessas condições, o déficit 

habitacional torna-se instrumento de expansão ou retração para o lançamento de unidades 

habitacionais, por isso externo ao problema das diferenças entre frações de uma mesma classe 

e de classes sociais.   
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Pode-se afirmar que a expansão da oferta habitacional no processo de realização dos 

excedentes vincula-se à capacidade de moldar o território para a ação do mercado. Os polos 

de desenvolvimento no DF trazem esse intuito de fazer produzir, extrair e circular mais-valia 

em maior grau no contexto da circulação da economia global e, para isso, a necessidade de 

incorporar e interconectar cidades próximas à sua área metropolitana. É o reforço da 

metrópole à circulação de mais-valia. Ainda que permaneçam no presente como projetos, a 

construção de infraestrutura urbana fomenta a criação de negócios e empregos e timidamente 

se estende para investimentos em saúde, mobilidade urbana e educação pública, por exemplo.   

 



CONCLUSÃO 

 

 

O percurso construtivo desta Tese iniciou-se no primeiro contato com a cidade de 

Brasília, em meados de 2005, e no desconforto sentido nos dias em que aí passei a viver. A 

ordem no Plano Piloto e seu rebatimento na vida pessoal trouxe a descoberta do conflito 

necessário para as determinações do entendimento. A vida cotidiana na Capital trouxe o 

desejo de compreender a cidade, suscitado no sentir em relação à ação do pensamento. O 

pensar, proveniente do sentido abrangente de urbanização dado, na leitura, pelos geógrafos 

sob a perspectiva crítica, aparecia na vivência como fragmentação e homogeneização da vida 

social e urbana, inscritas no espaço e sentidas dolorosamente. A esse respeito, a noção de 

cotidianidade lefebvreana trouxe os termos da reprodução social na universalidade do tempo e 

do espaço como valores de troca. 

Esse detalhe singular da minha vida foi determinante para a construção prática do 

mestrado, porque o individual é posto na e pela produção social. A dissertação – implicada na 

prática exercida pelo GDF sobre o empreendedorismo urbano, a determinar a reprodução do 

espaço em Brasília em porções para a revitalização urbana – permitiu a penetração no 

fenômeno urbano, o qual definiu os termos da Tese na compreensão da reprodução do seu 

espaço.  

Se aqui é mencionado um aspecto singular do pesquisador, assim é feito por 

considerar que a constatação da coisa ou do objeto abstrato no âmbito do entendimento, como 

parte da observação da superfície, é constituída por momentos da atividade de contato com o 

mundo, da qual o sensível faz parte. Para compreender a reprodução do espaço como 

categoria analítica foi antes necessário sentir essa categoria na subjetividade da impressão, 

para aproximar-se do real em um movimento do pensar imerso na vida. Essa relação imediata 

entre o corpo, seu espaço, sua cisão e sua extensão no espaço compreende relações e 

movimentos instituídos politicamente.  

No Brasil, a organização do território das cidades, pós-Constituição Federal de 1988, 

fomentou ainda mais o processo de valorização do espaço às relações sociais, no âmbito 

renovado da reprodução das relações de produção, por meio das políticas desenvolvidas pelos 

governos locais. Aproximando-se dos ideários da reforma urbana quase em um sentido de 

inversão, os governos locais passaram a se empenhar em captar renda e capital. 

Desenvolveram-se os termos da metrópole na base real da existência humana – a cidade –, 
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mas em sentido de realização do valor, e não do direito à vida. Esse entrelaçamento entre a 

organização do espaço urbano, os interesses do capital e as necessidades258 das condições de 

vida passaram a ser vistos sob razões neoliberais como compatíveis, mas a incompatibilidade 

se materializa no espaço urbano pelas contradições entre as relações de produção, a força de 

trabalho e a realização do valor:  

 

1) Contradição que o direito à vida impõe ao direito à propriedade privada, visto que o fato de 

serem categorias universais exige, na prática, a igualdade em suas aplicações, e não mais 

ideologia de universalidade;  

2) Contradição no desenvolvimento imposto pela globalização, o qual demanda, aos gestores 

urbanos, a necessidade de criar um ambiente atrativo às diversas frações do capital, face ao 

capitalismo contemporâneo que se realiza nos investimentos de alto risco, com 

probabilidades que parecem não possuir relações com a produção tangível das coisas.  

 

Assim, para gerar emprego e renda é necessário que o gestor público crie atrativos 

para produzir valor. Contudo, sendo valor o capital que circula aparentemente independente 

das forças produtivas, qual a finalidade da gestão empreendedorística? É porque esta pode 

potencializar a produção e a captação da mais-valia produzida no trabalho, substância real e 

basilar no processo produtivo capitalista no espaço local. 

Ademais, o processo de urbanização do território na cidade afeta tanto a expectativa de 

valorização das diversas frações do capital (analisando os imóveis como forma de 

investimento, motivações de moradia ou atividade de produção) quanto sofre influência da 

presença dos arranjos produtivos locais (APLs) e das economias de aglomeração. Esses 

elementos passam pelas políticas públicas urbanas, que, por sua vez, concedem benefícios ao 

setor privado e, aparentemente, às demandas populares, chegando às cadeias produtivas 

globais e a seus impactos na infraestrutura. 

Nesse entendimento, a problemática da pesquisa foi construída a partir do momento 

em que a habitação social aparecia como paradoxo aos conteúdos pragmáticos do 

empreendedorismo urbano, elemento constituinte legitimador da política pública na 

reprodução do espaço atual no GDF, na ideia de totalidade da categoria espaço, cuja 

                                                           
258

 Segundo Chauí (1996), direito, por ser universal, é diferente de necessidade, que segue determinado interesse 

pessoal, ainda que de classe. O direito à propriedade privada gerou várias contradições, que foram aprofundadas 

quando o direito contemporâneo reconheceu a função social dos bens como paradoxal a esse direito. 
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reprodução impôs à análise a historicidade da formação e da atualização econômica e social 

do capitalismo.  

Como mediação concreta dessa formação, a reprodução do espaço está inserida e é 

correlata ao capitalismo financeiro e sua atualização, no qual o valor passa a ser medido em 

valorização. Para situar essa condição no espaço seria necessário partir de um processo em 

curso – a habitação social –, cujo vínculo com o desenvolvimento econômico necessitava ser 

elucidado, pois parecia ser contraposto aos conteúdos analisados para Brasília de cidade como 

negócio. Além disso, a estrutura econômica brasileira atual não deriva diretamente da 

formação do Plano Real, mas da dinâmica de acumulação mundial e da histórica inserção 

subordinada do Brasil nesse processo.  

É preciso, por isso, pensar o que representa a habitação de interesse social como 

desenvolvimento para uma democracia avançada onde houve a tentativa – e acredita-se que 

continua a existir – de um projeto político como resultado das lutas políticas dos movimentos 

sociais e de sua influência na esfera de decisão. Essas lutas resultaram na tentativa de inserção 

do social com primazia sobre o econômico e serviram para aproximar governo e sociedade da 

problemática urbana. No entanto, houve a urbanização objetivada na ampliação do setor 

terciário e na adequação do espaço urbano para garantia dos termos econômicos da 

reprodução social. 

Nessa assunção da problemática urbana no projeto político é minimamente necessário 

trazer esta como ela é: articulada à economia global, fundada na contradição singular de cada 

lugar sob o controle metropolitano sem, contudo, incorporar as soluções provenientes da 

própria exclusão. Isso ao considerar a urbanização metropolitana tendo a sustentação 

contributiva das forças populares da periferia, como se buscou demonstrar ao longo desta 

Tese – o uso. A formação da periferia, em Brasília, é correlata à produção mercantil do espaço 

e à sua reprodução no sentido não apenas da expansão capitalista no território, mas, e, 

sobretudo, de sua ampliação nas injunções da lógica econômico-política, implicada nos 

serviços qualificados envolvidos na administração pública em novas combinações econômicas 

e oportunidades rentáveis.  

A urbanização de Brasília possui como especificidade o terciário, e não a 

industrialização, tendo seu crescimento resultado em várias centralidades, diversificadas e 

móveis. Um processo que, por sua vez, conformou sua região metropolitana sem deixar de ter 

relações com a cidade centralidade do poder político brasileiro.  

O espaço na cidade aparece como uso não produtivo, posto destinar-se à localização 

do centro administrativo federal e estadual, às habitações e ao espaço público, entretanto, seu 
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território, criado para atender às funções administrativas do país, resultou na divisão social em 

correspondência com o uso do espaço sob os ditames do valor. Esse espaço, inserido e sob a 

lógica histórico-econômica brasileira, a conformar o território na acumulação de natureza 

rentista e patrimonialista, é, assim coparticipe das frações mercantis e financeiras dos capitais 

circulantes no país. 

No território, a materialidade, posta pelo conjunto de todos os planos de ordenamento, 

engendrou a tendência de loteamentos isolados, desde a instituição de Brasília, que sob o 

processo de segregação social serviu como base aos antigos e atuais adensamentos urbanos e 

criação e sustentação de áreas como reserva de valor ancorado no uso. É o uso no espaço que 

articula valorações sejam aquelas próprias da mercadoria, sejam aquelas que propiciam, por 

exemplo, a constituição de um bairro na cidade como reprodução singela da vida. Contudo, o 

espaço torna-se cada vez mais produto da reprodução ampliada da acumulação.  

Trata-se da utilização de estratégias permanentes de reprodução de espaço para 

absorver excedentes de capitais não empregados. Esse é o processo e o sentido de formação 

de ruas, como corredores desprovidos do vivido coletivo para dar lugar ao vivido individual 

separado da cidade e do urbano, resultado da ação imediatista dos capitais, que torna todo 

terreno uma mercadoria e, por isso, conteúdo da expropriação do urbano. A forma mostra as 

coisas estabelecidas contra o urbano e, desse modo, focaliza a segregação não apenas como 

resultado do preço do habitat, mas da deteriorização do significado potente da cidade, do 

habitar e do urbano frente à produção da metrópole.  

A constituição da metrópole teve por fundamento a valorização das porções dos 

terrenos no DF em função do e em concomitância com o crescimento urbano. Assim, essas 

segregações possuem a finalidade de atribuir valor capital ao urbano como elemento de 

separação e recorte da sociedade civil e do Estado e, à classe pauperizada, a expropriação do 

território. 

Tal apartação do território é parte do urbano como negócio, onde a classe de menos 

renda é forçada a ser flutuante por todo território nacional. Flutuante no sentido de migrar, 

correlata à abertura de vias para a circulação de bens, mercadorias, capitais e força de 

trabalho. Incorporar essa força de trabalho ao espaço pela habitação é criar conflitos na 

dialética da reprodução ampliada do capital na totalidade do processo capitalista no território 

nacional. Como territorializar essa mão de obra sobrante e atender à sazonalidade agrícola 

fornecedora de insumos à agroindústria, como indagava Alves (2011)? 

Outra questão que se buscou entender foi a realização do espaço para além de sua 

forma como capital fixo, como valor de uso de bens móveis (na forma de títulos), para, assim, 
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o capital articular lugares no território. Para situar a produção de habitação social no contexto 

da circulação de ativos, buscou-se localizar tais empreendimentos no território do DF. A linha 

investigativa partiu inicialmente da Política Nacional de Habitação de 2004, que criou o 

Sistema Nacional de Habitação (SNH) para congregar governo, mercado e demanda em toda 

a sua complexidade e, dessa maneira, garantir o atendimento às famílias de baixa renda, sem 

deixar de atender as famílias de rendas maiores.  

O SNH dividiu as fontes de financiamento conforme o tipo de sistema de habitação. 

Para acessar os financiamentos de habitação de interesse social, os governos locais foram 

obrigados a constituírem um fundo e um conselho gestor de habitação de interesse social e 

elaborar um plano de habitação no município ou estado. Para a habitação de mercado, os 

recursos podem ser obtidos por intermédio do SFH, da caderneta de poupança e do mercado 

de capitais.  

No mercado de capitais, exige-se das empresas interessadas em captar recursos um 

banco de terras e projeções nos preços de comercialização futura. Como demonstrado 

anteriormente, em 2007, o governo de Arruda ampliou a oferta de áreas para habitação e áreas 

para adensamento urbano e criou o fundo e o conselho gestor local para que o DF pudesse 

aderir aos financiamentos públicos, mas não fez o Plano de Habitação Social da cidade, 

articulando a criação do Setor Habitacional Jardins Mangueiral a uma forma de PPP. 

Dessa maneira, criou um atrativo para que empresas maiores investissem no DF, visto 

que o PDOT garantiu disponibilidade de terrenos e financiamentos públicos. Entretanto, 

restava ainda garantir um preço atrativo das u.hs. para os acionistas, o que foi feito quando o 

PDOT dividiu o território em unidades de planejamentos e o PLANDHIS, em 2012, elaborou 

o d.h. a partir de classes de renda. Isso fez com que a UPT Leste, onde se situava o terreno 

que seria destinado à habitação em São Sebastião, fosse tornado ‘social’, pois ele se 

localizava em uma região de alto d.h., mas atenderia às faixas maiores do PMCMV. Assim, se 

realizou um projeto de habitação social em uma área de alta valorização, mas voltado à 

realização de habitação de mercado. 

Nesse contexto, a Odebrecht foi atraída para o consórcio vencedor para construir o 

Jardins Mangueiral, uma vez que os preços cobrados pelas u.hs. poderiam ser maiores. Esses 

foram os trâmites usados pela empresa de capital aberto para articular a política local com a 

política federal e os financiamentos públicos (PMCMV) e privados (oriundos da bolsa de 

valores), a partir da política pública territorial. Entretanto, o bem habitação não cria valor em 

si, mas no processo de incorporação e de crédito e, por isso, mesmo tendo a alcunha de 

‘interesse social’, tal produção, feita a partir de uma PPP, possibilitou a transferência de ativos 
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pecuniários e não pecuniários do estado para as empresas privadas. O Consórcio Jardim 

Mangueiral, como empresa incorporadora e construtora, teve, assim, acesso a terreno e aos 

pagamentos que o tornaram excelente negócio para os acionistas e para o GDF. 

Segundo Botelho (2007, p. 63), o incorporador compra o terreno, detém o 

financiamento para a construção e a comercialização do imóvel, decide todo o processo 

produtivo (característica arquitetônica, econômica, financeira e locacional) e atua em conjunto 

com o mercado de capitais – “incorporador assume na prática, um papel destacado na 

coordenação do processo produtivo no setor imobiliário”. Ele é o elo entre a produção e o 

mercado de capitais. 

Para o DF, mostrou-se que o governo possui todas as funções de incorporador na 

produção habitacional, exceto a construtiva. A parceria público-privada no Setor Habitacional 

Jardins Mangueiral materializou os nexos necessários, contraditórios e de ruptura-

permanência no processo, no qual antes se fortalecia a formação de uma periferia privada 

voltada aos estratos de classe com maior poder aquisitivo (PENNA, 2000, p. 184).  

A construção do Jardins Mangueiral passou a aparecer como simples parte da 

resolução do d.h. no DF. Tratou-se, na verdade, de uma ruptura-permanência porque permitiu, 

aparentemente, a possibilidade de a fração de classe com menor poder aquisitivo habitar 

lugares com externalidades valoradas. Contudo, a permanência se dá no momento em que 

outras frações de classe, ainda com menos renda, são ali impedidas de residir, como, por 

exemplo, os moradores da RA São Sebastião e a inserção que exclui os mais pobres na AMB. 

Isso é demonstrado pelo fato de, ainda em 2007, ter ocorrido a substituição do PDL nas RAs 

pelo plano de desenvolvimento regional, cuja função era reduzir os espaços da participação 

social para homogeneizar necessidades sociais diversificadas, sem muitos empecilhos à 

economia política no território.    

Há, assim, uma forma específica de incorporar o território ao projeto urbanístico de 

Brasília. Ao lotear e incorporar, o GDF, nessas condições específicas, leva, na prática, por 

meio de suas políticas concretas, aquilo que é necessário ao setor construtivo e ao terciário e, 

portanto, ao fortalecimento dos nexos da exclusão.   

No entanto, na atuação incorporadora do GDF ocorre um desvio. Ao não construir os 

empreendimentos, ele ‘abre mão’ do lucro capitalista do produtor e, em tese, obtém apenas a 

renda fundiária pelo preço cobrado de seus terrenos. Nas áreas destinadas aos 

empreendimentos voltados à habitação social sua ‘perda’ é ainda maior, porque o GDF doa os 

terrenos como contrapartida não pecuniária ao parceiro privado. Na condição restrita de 

incorporador isso é um contrassenso. Contudo, o poder político do DF está sustentado nos 
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trabalhadores do funcionalismo público, na geração de empregos e rendas e, devido a isso, o 

terciário e a construção civil são cruciais no processo eleitoral. O provimento de habitats é a 

atualização do velho ditado ouvido no convívio desta cidade – ‘lote é voto’ – e a dinamização 

do setor imobiliário é o suporte econômico nas eleições, uma vez que a maioria das empresas 

que constituem o consórcio Jardim Mangueiral contribuiu para a campanha de Arruda.  

O setor imobiliário também fornece ao GDF seu sobrelucro setorial, oriundo do 

excedente do seu valor sobre o preço das construções, porque os terrenos, ao serem 

transformados em mercadorias, possuem preço e valor por ele determinado, que, no urbano, é 

a renda absoluta. O lucro suplementar fornecido pela renda de monopólio ao GDF é obtido 

nos terrenos em que não há produção de habitação social, pois eles são comercializados a 

partir das possibilidades de solvência do consumidor e com os preços de exclusividade que 

alguns podem pagar para habitar determinados lugares. O mesmo aconteceria com as rendas 

diferenciais I (de situação) e II (de equipamentos), sendo todas elas à base da especulação. 

Isso representa o processo de atualização da metrópole, no âmbito da reprodução do 

espaço na cidade, mas sem descuidar da cidade como lugar privilegiado que o governo local 

necessita tornar valor para atrair investimentos. Um movimento voltado para captar a 

materialidade do capital financeiro nos negócios articulados ao terciário sofisticado, mantido 

a partir dos altos salários do funcionalismo público e para uma classe média que passa a 

ocupar porções maiores do território. Portanto, os ganhos capitalistas do GDF são 

provenientes das relações nas quais as políticas públicas são, em si, mecanismos de 

valorização do preço de seus terrenos no urbano, pois a partir daí se amplia sua reprodução 

das relações de produção para além da prestação de concessão de serviços públicos (água, 

transporte, saneamento) onde já se cobra renda fundiária. 

Nesse processo no DF, as parcerias público-privadas trouxeram o alargamento dos 

interesses privados dos negócios no espaço, como se o mercado fosse aparentemente apenas 

relação de troca, e não de produção social. Ao inserir na reprodução do espaço da metrópole a 

habitação, o fez para, a princípio, atender a uma determinada demanda de habitat, mas como 

ocupação valorativa dos terrenos e de dinamização do terciário. Como Marx asseverou, a 

produção material é reprodução das relações sociais de produção; o urbano como negócio é a 

objetividade da produção, definida a partir do processo de reprodução do capital imobiliário e 

de sua financeirização na cidade produtora de valor. 

Nesse contexto, a ocupação dos vazios urbanos estrategicamente mantidos ao longo do 

tempo e de sua nova formação, o adensamento urbano e a distribuição dos polos de 

desenvolvimento proposto pelo PDOT, fundamentados no processo triádico fragmentação, 
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homogeneização e hierarquização da reprodução do espaço, ampliaram as ações empresariais 

do GDF. A direção e o sentido de dois polos – polo JK e polo financeiro – coincidem com as 

áreas lançadas para a habitação, e nelas se inclui a habitação social. Tal convergência de 

criação de polos, de áreas habitacionais e de investimento pelo GDF na ampliação e melhoria 

do eixo rodoviário em direção sul ao estado de Goiás pode, assim, ser compreendida como um 

movimento de renovação potencial de valorização econômica da metrópole e fomento de 

extensões em sua própria centralidade para que lhe forneça valorações.  

Ações de uma prática política imersa nos instituintes do conjunto de orientações 

estratégicas e de representações difundidas pelos consultores internacionais para que as 

cidades tenham protagonismo global. A habitação social representa a integração social porque 

cria uma imagem para os efeitos sociais da política e de governabilidade não excludente. A 

infraestrutura urbana, por sua vez, expressa a renovação, a completar a base nova da 

economia e de fortalecimento do terciário qualificado. 

A reprodução do espaço na metrópole como território gerador do espaço social, junção 

do corpo do vivido ao econômico, se dá com especificidade porque o Estado do GDF, por ser 

um agente imobiliário que define leis, tem em seu fundamento a condição de proprietário, o 

que torna a sua ação capitalista. Dessa forma, não age para intervir no domínio econômico, 

segundo os artigos 173 e 174 da Constituição Federal de 1988, e sim para ser a parte 

empresarial na reprodução do espaço.  

Na análise, buscou-se demonstrar como, pelas políticas públicas do GDF, as 

intencionalidades e a prática de dominação da classe ligada ao capital imobiliário articulam-se 

ao mercado de ativos via reprodução do espaço. A racionalidade econômica e objetivada na 

organização e no planejamento dos governos aparece como forma administrativa e, assim, a 

sociedade, dividida em classes, aparece como una na cidade. No entanto, a reprodução do 

espaço se faz tendo o urbano como negócio para a área metropolitana. 

O GDF, ao realizar a política pública, produz o valor de uso ao território, e, por 

conseguinte, seu valor de troca, principalmente por Brasília possuir um poder político que já 

detém o poder privado da terra, atuando o governo segundo o processo do capital. Como 

capitalista, o GDF age definindo territórios cada vez mais abrangentes, com impactos para 

além de seus limites, sem que isso repercuta na melhoria dos serviços públicos prestados, uma 

vez que fluxos, força de trabalho e capitais convergem para o funcionamento de Brasília. 

Define, no processo de metropolização da cidade, a instauração do capital em extensão e 

acumula espaços, como potência econômica e política. Por isso, engendra a produção social 

do espaço urbano na cidade e em sua Área Metropolitana.  
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Nesse sentido, a propriedade da terra do GDF é premissa porque representa a 

propriedade. Resulta do fato de o político e o econômico terem se tornado um só, 

representado na figura do político. O agente de produção do espaço é, ao mesmo tempo, 

público e privado. O GDF não faz a mediação, já que ele é o fundamento do processo de 

produção do espaço, sendo sua função mais do que apenas promover e influenciar o mercado 

imobiliário urbano para captar renda por meio de concessão de serviços públicos. O acesso às 

porções do espaço só se dá por sua compra, pois, mesmo quando o GDF ‘doa’ o espaço para o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o beneficiário paga por esse direito. Portanto, 

o GDF não cede terrenos à sociedade e, dessa maneira, inverte os termos da questão – o 

político e o econômico se tornam uma só figura. As contradições se aprofundam porque ele 

passa a representar a si próprio e aos seus próprios interesses de produzir capital e, com isso, 

mantém a contínua reprodução da classe daqueles que vivem da venda de sua força de 

trabalho. 

A princípio, poderia ser um ganho social a estatização da propriedade fundiária, em 

que os lucros advindos das negociações dos terrenos deveriam reverberar para a sociedade. 

Todavia, como demonstrado, principalmente no Capítulo 2, as leis e as políticas públicas 

territoriais foram sendo gestadas de acordo com as necessidades capitalistas, reafirmando o 

poder e os privilégios da classe dominante. O GDF, sendo proprietário do espaço, retirou da 

política sua autonomia, posto reafirmar a divisão social das classes, como condição de sua 

manutenção, e o controle territorial, e, assim, sua fundação política é separada da sociedade 

civil. 

Essa separação da autonomia do político nada mais é que a realização da propriedade 

privada moderna em correspondência ao Estado como abstração – já ressaltada por Marx na 

Ideologia Alemã, na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e na Crítica ao Programa de 

Gotha, é, por conseguinte, esgarçamento na cidadania – condicionada à separação do homem 

e de sua força de trabalho, resultado da divisão social e territorial do trabalho. É nesse 

momento que Lefebvre, no conjunto de sua obra, constrói seu conceito de espaço social 

articulado à reprodução da família, da força de trabalho e das relações sociais de produção. 

São essas relações constitutivas da sociedade capitalista que conformam o espaço 

social e, por isso, a divisão do trabalho alcança a cisão do homem, para associar não os 

indivíduos, mas as coisas no espaço. O habitat, o consumo e as dinamizações nos fluxos dos 

capitais se tornam, assim, mercadorias mediadas na cotidianidade da metrópole como fonte de 

valorização, por isso o tecido urbano contém concentração, dispersão, centralidade e periferia. 
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Nesse sentido, a reprodução do espaço na ação territorializada do GDF produz, é 

condição e meio do urbano porque, ao produzir habitação social como negócio, inclui a 

reprodução simples da força de trabalho para articular estrategicamente como separados: 

capital, terra e trabalho, mas operacionalizados em conjunto. Aqui aparece o consenso sobre a 

‘necessidade de desenvolvimento do Entorno’, frase continuamente repetida pelo governo e 

por setores expressivos do empresariado. A ampliação de negócios que isso implica conforma 

a política urbana no propósito de conversão da riqueza aos circuitos valorativos de Brasília. 

As contradições entre o valor de uso que o lugar representa para seus habitantes e o valor de 

troca para a classe dos proprietários imobiliários configuram a forma-conteúdo das cidades 

analisadas, na qual a produção local de um tempo único parece ser de um amanhã a domicílio 

e, assim, apolítico. 

Ressalta-se que a política econômica do GDF não exclui os circuitos inferiores da 

economia, porque eles fazem parte da base de sustentação econômica por, pelo reforço das 

políticas sociais do governo federal, estabelecerem o consumo popular. Ao lado do 

investimento em infraestrutura urbana, é ele que assegura a economia na AMB, e, caso o 

consumo decaia, propicia um superávit fiscal menor, pois ao fomentar a produtividade na 

indústria da construção civil, empregos são gerados e se força a retomada do crescimento 

econômico.  

Aqui reside a natureza do planejamento do GDF e é onde se mostra que a realização 

do urbano como negócio é um processo diferencial no qual a cidade como obra realiza a 

segregação como parte da execução do projeto urbanístico. Isso significa dizer que o projeto 

urbanístico de Brasília se mantém como fomento ao valor da mercadoria cidade e suas 

reverberações na reprodução do espaço para a classe média, em sua proximidade ideológica e 

social com a burguesia. Essa classe média é formada, principalmente, por profissionais 

liberais, da burocracia estatal e dos serviços públicos, não é detentora de capital, dos seus 

meios sociais de produção, mas é e pode ser proprietária de mais de um bem móvel e imóvel.  

Na AMB, a maioria dos trabalhadores tem seu consumo ampliado graças às políticas 

federais de transferência de renda, inclusive o pequeno e mesmo o grande comerciante, aos 

administradores e gerentes, os quais consomem e ocupam o espaço reproduzido em patamares 

diferenciados, sob as injunções da metropolização, mas articulados ao processo valorativo 

para onde o consumo ocorre a partir da concentração de habitantes e do desenvolvimento do 

comércio em suas variedades. 

Na pesquisa de campo no estado de Goiás, a ação dos distintos agentes imobiliários – 

aqueles que atuam segundo uma produção habitacional horizontal e aqueles que instituem a 
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verticalização, mais especificadamente na cidade de Valparaíso de Goiás – sob PDLs 

permissivos cria, por sua vez, a formatação da habitação como negócio em moldes 

metropolitanos.  

Ainda que situado em patamares de menor valor, esta produção habitacional evidencia 

a inserção dos pobres na realização desse urbano em concomitância à produção de 

externalidades positivas para a metrópole, pois mobiliza frações diversas de capital e terrenos, 

os quais, sob as estratégias do capital de incorporação, de capitais locais e das políticas, 

reforçam a lógica financeira. 

Essa lógica se apresenta no local devido à presença da empresa Direcional e dos 

habitats diferenciados que estão sendo lançados em Valparaíso de Goiás e na relação das 

empresas incorporadoras com as construtoras nesses locais. Para tanto, as verticalizações 

dessa cidade demonstram, além da valorização dessa parte da AMB, a produção ligada à 

captação de capitais: terrenos e precificação de seus produtos nos resultados produtivos 

futuros.  

Contudo, o uso da técnica para a produção rápida do habitat, como observado para o 

Setor Habitacional Jardins Mangueiral, em Brasília, diminui a taxa de mais-valia devido à 

baixa na composição orgânica do capital, sendo essa contradição resolvida na produção de 

mais habitats. Dessa maneira, a AMB e sua diversificação no setor terciário cria as condições 

necessárias para atender a essa crescente massa de habitats voltados à faixa 2 do PMCMV, 

onde as condições políticas permitem sua realização. 

Nesse sentido, se pode afirmar que planos diretores locais são mais instrumentos de 

regulação do preço dos terrenos ao dividir o território da cidade em zonas sem definir seus 

limites cartográficos, o que leva à geração valorativa diferenciada e à sua utilização para 

legitimar interesses específicos. Qual a utilidade de áreas específicas para ZEIS em 

Valparaíso de Goiás se nessas áreas nenhum empreendimento da faixa 1 foi erguido? 

Na realização do vetor de extensão metropolitana, a constituição simultânea de centro-

periferia nessa porção da AMB possui a presença de shoppings centers, faculdades e 

verticalizações habitacionais como elementos da renovação desses lugares para outros tipos 

de capitais. A presença do grupo Anhanguera Educacional, empresa de capital aberto desde 

2003, que ao lado do UNIDESC (Centro Universitário de Desenvolvimento para o Centro-

Oeste), do Sena Aires, entre outros, demarcam outra fração dos negócios no âmbito do ensino 

superior, como elementos de redefinição da centralidade periférica que reforçam as mudanças 

do uso na cidade.  
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Compõem o mesmo processo de ocupação renovada do território economizado sob o 

financiamento público e de ausência de estruturas políticas capazes de fazer valer o PD e, com 

isso, evidenciam a economia pautada na realização rápida e fácil dos empreendimentos, 

principalmente os imobiliários, nesses espaços periféricos. Os financiamentos dinamizaram a 

indústria da construção civil nesses lugares, mas não alcançaram as demandas urbanas mais 

básicas – transporte, saúde, educação e saneamento básico – e, assim, continua a produzir o 

habitat que nega e reafirma, sob outra lógica, o habitante. 

Não se está, com isso, querendo reafirmar que a solução da problemática urbana é a 

realização de formas urbanizadas no espaço, pois isso seria negar os fundamentos na 

produção das espacialidades da urbanização como condição da acumulação e aceitar o urbano 

como qualidade material da cidade e dela coincidente.  

Assevera-se que distribuição não é apropriação, e foi isso que se buscou mostrar na 

produção do espaço da habitação social em Brasília extensivo à sua AMB. O urbano, se não 

prescinde de uma base material qualitativa, não se realiza com a socialização da sociedade 

pela forma urbanização. A sua significação e realização não se dará na reposição contínua das 

determinações do econômico, que necessita da aglomeração de pessoas e coisas, mas a partir 

do processo de humanização do homem como parte do uso compartilhado na convivência 

com o Outro. 

Difere-se, assim do processo fenomênico, no qual a cidade como protagonista e tratada 

como sujeito social realiza o habitat no mesmo patamar em que a essência é a urbanização 

para a transferência de riqueza para os grupos rentistas e seus associados. Isso implica no 

fundamento do crescimento local como homogeneidade, posto na urbanização que se realiza 

fragmentando o espaço para hierarquizá-lo. Os negócios imobiliários, sujeito da expansão 

metropolitana para além da fronteira estadual, constituem a produção social do espaço urbano 

em um território de circulação do capital em suas formas diversas – capital mercantil, 

comercial e financeiro, como sua condição de realização. 

Ao longo desse percurso questões ficaram sem respostas, uma vez que o movimento 

de reprodução do espaço, no qual a habitação como negócio realiza o urbano, impõe a 

valorização da qualidade espacial, e isso requer a constante produção de centralidade-

periferia. Por sua vez, a busca contínua de valorações força a constituição de outras 

centralidades em territórios renovados para a economia. A dialetização do centro-periferia 

pressupõe o entendimento da negação dos usos anteriores em centralidades subordinadas e a 

repetição de certa ordem totalizante do capital, o que não significa absolutização, mas que se 

faz a partir da periferia e dos espaços de urgência.  
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É possível refletir sobre a apropriação, e não distribuição, de outro modo de vida não 

ligado à propriedade privada? Como o urbano pode ser o encontro do humano sem uma 

centralidade mercantil que o sujeita? Quais seriam as possibilidades de superação a partir da 

Geografia nessa constatação do econômico como um todo social espacializado? Quais as 

novas contradições postas pela urbanização nos espaços de urgência no Distrito Federal e em 

sua área metropolitana? Como a transformação da cidade de Brasília em metrópole no 

processo de reprodução ampliada do capital alcançou e se fez na vida imediata das pessoas? 

Contudo, encontrou-se o sentido no qual a reprodução do espaço na metrópole e em 

sua extensão ultrapassa, sem abandonar, seus fragmentos, hierarquias e homogeneizações para 

realizar o processo de reprodução da sociedade na metrópole, por articular na produção de 

habitação, quando produção de mercadoria, condições de consumo no valor de uso para 

encontrá-lo na formação histórica da propriedade privada e na categoria valor. Valor que pela 

habitação torna possível a análise na escala do lugar e do indivíduo no entendimento da vida 

no interior do processo de produção capitalista. Isso requer continuar a investigação dos 

instrumentos de acumulação do capital e de seus mecanismos de explicitação no espaço e de 

pauperização da vida. 

Nesta Tese, a cidade de Brasília foi investigada como mercadoria na expressão 

contraditória do valor e em seu movimento objetivo de busca de incrementos. O desafio foi 

localizar a produção habitacional na essência contraditória da realização do valor, que se 

revela na reprodução do espaço na metrópole tendo o urbano como negócio. Para isso, foi 

preciso ver que a prática das relações entre as pessoas e o processo de produção na sociedade 

capitalista não é apenas de compra e venda no jogo dos preços no mercado, do crédito 

disponível e da política de habitação. É, antes, vínculo social de produtores no qual a 

circulação de mercadorias unifica a atividade produtiva no mercado mundial. Assim, ao 

pensar a circulação de capitais como a forma de ser da sociedade capitalista atual, a 

reprodução do espaço passa a ser também uma espécie de vínculo para assegurá-la em parte, 

pois, ao mesmo tempo, não assegura objetivações capitalistas.  

Isso ocorre porque, ao se conformar o urbano como negócio, a partir da habitação 

constituem-se também os termos da moderna luta de classes. Na particularidade brasileira, a 

desigualdade como elemento que une a grande maioria precisa se materializar como interesse 

político, de luta e comum para romper a prática usual de cooptação, favorecimentos, tutelas, 

pois eles permitem a particularidade do privilégio inerente à reprodução dos espaços de 

despossessão no território e que (im)possibilita o urbano.  
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Situar a crítica no reconhecimento dos avanços do governo federal em questões 

cruciais significativas, como anteriormente assinaladas, é necessário para definir limites, 

antagonismos, contradições e construir avanços civilizatórios na sociedade. Para que seja 

possível “ilegalizarse la libertad para explotar a otros y desposeerlos” (HARVEY, 2013, p. 

234) em que pese  o capitalismo baseado na superexploração, a qual inviabiliza o 

desenvolvimento autônomo e justo das relações de trabalho.  

A Tese demonstra, por isso, a necessidade de cogitar outros conteúdos para a riqueza, 

que não partam da forma mercadoria como maneira de negar a generalização da pobreza, e 

não mudá-la de local, e, ainda, de fomentar o urbano no cotidiano das relações sociais para 

integrar a apropriação do tempo, do espaço, do desejo na vida. Não a integração apenas pelos 

equipamentos urbanos, mas como relações de encontros sobre uma base material para que o 

faça efetivo na prática social.   

A análise do subdesenvolvimento capitalista não pode restringir-se às variáveis ligadas 

ao câmbio, aos juros, entre outros, e sim nas condições concretas permitidas e dadas para o 

processo atual. A problemática social tem relação com os agentes que a constroem como tal. 

Ao reconhecer e supostamente tratar problemas sociais sem levar em consideração os mais 

afetados reafirma-se a primazia política e econômica do espaço.  

Dessa maneira, é necessário passar a tratar o produto acumulado por todos na cidade 

como obra coletiva, para que eles possam de fato utilizá-la. Portanto, os termos em que a 

habitação de interesse social desenvolve-se nessas cidades, com vínculos institucionalmente 

reconhecidos, requer a inserção das lutas políticas para além da produção de habitat, e sim da 

apropriação do urbano no espaço pelas pessoas no mundo. 
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ANEXO A – Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006 

(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

 

Dispõe sobre a política habitacional do 

Distrito Federal. 

 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA 

LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE 

LEI: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 1º A política habitacional do Distrito Federal rege-se por esta Lei, observados os 

princípios e diretrizes estabelecidos nos arts. 327 a 331 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Parágrafo único. A política habitacional de que trata esta Lei será implementada pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH. 

 

Art. 2º A política habitacional do Distrito Federal será dirigida ao meio urbano e rural, em 

integração com a União, com vistas à solução da carência habitacional para todos os 

segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda. 

 

Art. 3º A ação do Governo do Distrito Federal na política habitacional será orientada em 

consonância com os planos diretores de ordenamento territorial e locais, especialmente 

quanto: 

 

I – à oferta de lotes com infra-estrutura básica; 

II – ao incentivo para o desenvolvimento de tecnologias de construção de baixo custo, 

adequadas às condições urbana e rural; 

III – à implementação de sistema de planejamento para acompanhamento e avaliação de 

programas habitacionais; 

IV – ao atendimento prioritário às comunidades localizadas em áreas de maior concentração 

de baixa renda, garantido o financiamento para habitação; 

V – ao estímulo e incentivo à formação de cooperativas de habitação popular; 

VI – à construção de residências e à execução de programas de assentamento em áreas com 

oferta de emprego, bem como ao estímulo da oferta a programas já implantados; 

VII – ao aumento da oferta de áreas destinadas à construção habitacional; 

VIII – ao atendimento do banco de dados dos inscritos nos programas habitacionais da 

SEDUH e do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB; 

IX – ao atendimento habitacional por programa, respeitada a legislação em vigor e a demanda 

habitacional. 

 

§ 1º As cooperativas habitacionais de trabalhadores terão prioridade na aquisição de áreas 

públicas urbanas destinadas a habitação, na forma desta Lei. 

 

§ 2º V E T A D O. 

 

Art. 4º Para participar de programa habitacional de interesse social, o interessado deve atender 

aos seguintes requisitos: 

 

http://www.mpdft.gov.br/sicorde/index.php/legislacao/6-outros-topicos/67-moradia-para-portadores-de-deficiencia/14-distrito-federal/distrito-federal-leis/101-lei-n-3877-de-26-de-junho-de-2006
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I – ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei; 

II – residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos; 

III – não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel 

residencial no Distrito Federal; 

IV – não ser usufrutuário de imóvel residencial no Distrito Federal; 

V – ter renda familiar de até doze salários mínimos. 

 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto nos incisos III e IV deste artigo as seguintes 

situações: 

I – propriedade anterior de imóvel residencial de que se tenha desfeito, por força de decisão 

judicial, há pelo menos cinco anos; 

II – propriedade em comum de imóvel residencial, desde que dele se tenha desfeito, em favor 

do coadquirente, há pelo menos cinco anos; 

III – propriedade de imóvel residencial havido por herança ou doação, em condomínio, desde 

que a fração seja de até cinqüenta por cento; 

IV – propriedade de parte de imóvel residencial, cuja fração não seja superior a vinte e cinco 

por cento; 

V – propriedade anterior, pelo cônjuge ou companheiro do titular da inscrição, de imóvel 

residencial no Distrito Federal do qual se tenha desfeito, antes da união do casal, por meio de 

instrumento de alienação devidamente registrado no cartório competente; 

VI – devolução espontânea de imóvel residencial havido de programa habitacional 

desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal ou por meio de instituição vinculada ao 

Sistema Financeiro de Habitação, comprovada mediante a apresentação de instrumento 

registrado em cartório; 

VII – nua propriedade de imóvel residencial gravado com cláusula de usufruto vitalício; 

VIII – renúncia de usufruto vitalício. 

 

Art. 5º A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP tornará disponíveis para o 

Distrito Federal as unidades parceladas ou as glebas destinadas a habitações de interesse 

social. 

 

§ 1º De cada área destinada a habitação de interesse social, serão reservados: 

 

I – quarenta por cento para atendimento do Cadastro Geral de Inscritos da SEDUH; 

II – quarenta por cento para atendimento de cooperativas ou associações habitacionais; 

III – vinte por cento para os demais programas habitacionais de interesse social. 

 

§ 2º Fica estabelecido que, na quota prevista no inciso I do § 1º, serão inicialmente atendidos 

aqueles já habilitados. 

 

Art. 6º Às cooperativas ou associações habitacionais de que trata o § 1º do art. 5º aplicam-se 

as disposições dos arts. 16 a 21 desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 7º Os contratos de transferência de posse e domínio para os imóveis urbanos em 

programas habitacionais promovidos pelo Poder Público observarão as seguintes condições: 
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I – o título de transferência de posse ou de domínio, conforme o caso, será conferido a homem 

ou mulher, independentemente de estado civil; 

II – será vedada a transferência de posse àquele que, já beneficiado, a tenha transferido para 

outrem sem autorização do Poder Público ou que seja proprietário de imóvel urbano. 

 

Seção I 

Da Posse 

 

Art. 8º As formas de posse dos imóveis públicos destinados a programas habitacionais 

urbanos são: 

 

I – autorização ou permissão de uso; 

II – concessão de uso; 

III – concessão especial de uso; 

IV – concessão de direito real de uso. 

 

§ 1º A autorização de uso ou a permissão de uso é admitida apenas nos casos de urgência 

decorrente de situação de risco ou de calamidade pública. 

 

§ 2º A concessão de uso, a concessão especial de uso ou a concessão de direito real de uso 

será usada nos casos e formas previstos na legislação federal ou distrital. 

 

Art. 9º A transferência de posse de imóvel de programa habitacional pelo Poder Público ao 

beneficiário independe de autorização legislativa. 

 

Art. 10. Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o 

beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito 

de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo. 

 

Parágrafo único. V E T A D O. 

 

Seção II 

Do Título de Domínio 

 

Art. 11. O beneficiário de programa habitacional do Distrito Federal poderá requerer a 

transferência de domínio após cumpridos os prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito 

Federal. 

 

Art. 12. Os imóveis públicos destinados a programas habitacionais serão alienados por meio 

de venda, permuta ou doação, na forma da legislação vigente. 

 

Art. 13. Os bens imóveis públicos que integram programas habitacionais de interesse social 

podem ter dispensada a sua licitação nas hipóteses de alienação; concessão de direito real de 

uso; concessão ou permissão de uso, na forma prevista no art. 17, I, “f”, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, com a redação do art. 2º da Medida Provisória nº 292, de 26 de abril de 

2006. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos bens imóveis destinados aos 

programas habitacionais de regularização fundiária de interesse social. 
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Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer convênios com os cartórios, com o 

objetivo de fornecer gratuitamente ou com redução de custos a primeira titulação dos imóveis 

destinados aos programas habitacionais de interesse social. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES HABITACIONAIS 

 

Art. 15. As cooperativas e associações habitacionais não enquadradas nos programas 

habitacionais de interesse social poderão ter programas próprios. 

 

Art. 16. As cooperativas habitacionais de trabalhadores terão prioridade na aquisição de áreas 

públicas destinadas à habitação, na forma do art. 328, parágrafo único, da Lei Orgânica do 

Distrito Federal. 

 

Art. 17. Às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de 

contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa 

habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em 

seus regulamentos. 

 

Art. 18. Nenhum cooperado ou associado pode beneficiar-se mais de uma vez em programa 

habitacional do Distrito Federal. 

 

Art. 19. Para participar de programas habitacionais destinados a cooperativa ou associação, o 

candidato deve atender ao seguinte: 

 

I – ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei civil; 

II – residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos; 

III – não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel 

residencial no Distrito Federal; 

IV – não ser usufrutuário de imóvel residencial no Distrito Federal; 

V – ter renda familiar compatível com o programa. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto 

nos incisos III e IV deste artigo as situações previstas no art. 4º, parágrafo único. 

 

Art. 20. Para participar de programa habitacional, a cooperativa ou associação habitacional 

deverá: 

 

I – estar legalmente constituída há pelo menos um ano da data de publicação do edital de 

licitação; 

II – ter registro de seu estatuto e ato de constituição na Junta Comercial do Distrito Federal ou 

no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; 

III – apresentar: 

a) estatuto e suas alterações, se houver, com os respectivos registros; 

b) ata de constituição e de eleição da diretoria em exercício, com a relação de seus membros e 

a qualificação dos diretores; 

c) registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d) certificado de regularidade perante a seguridade social e o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS; 

e) comprovante de regularidade fiscal; 

f) certidão negativa civil e criminal dos dirigentes junto à Justiça Federal e à Justiça do 

Distrito Federal e Territórios; 
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g) relação dos cooperados ou associados, com perfil socioeconômico definido. 

 

Art. 21. A transferência de domínio ao cooperado ou associado será feita pela TERRACAP, 

em conjunto com o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22. A política habitacional de interesse social, observada a Lei Federal nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, e suas alterações, poderá adotar a progressividade na implantação de infra-

estrutura. 

 

Art. 23. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual garantirão o 

atendimento das necessidades sociais por ocasião da distribuição dos recursos para aplicação 

em projetos de habitação urbana e rural pelos agentes financeiros oficiais de fomento. 

 

Art. 24. Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a firmar convênios ou estabelecer 

parcerias com entidades ou órgãos públicos, ou organismos nacionais ou internacionais para a 

execução da política habitacional de que trata esta Lei. 

 

Art. 25. Fica proibida a emissão de cartas convocatórias para distribuição de lotes nos três 

meses que antecedem eleição. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos 

processos em andamento que estejam previamente formalizados. 

 

Art. 26. Os recursos arrecadados no âmbito dos programas habitacionais do Distrito Federal 

constituem receita do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. 

 

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, observando 

também, na regulamentação, a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; os planos 

diretores de ordenamento territorial e locais; as diretrizes relativas ao tombamento do 

conjunto urbanístico; a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico e 

paisagístico; e, ainda, a legislação ambiental aplicável. 

 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 26 de junho de 2006. 

118º da República e 47º de Brasília 

 

MARIA DE LOURDES ABADIA 

 
 



ANEXO B – Decreto n
o 

29.072 

 

 

Regulamenta a Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006, que 

dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal e 

dá outras providências. 

 

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52, 

bem como o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, Considerando que a 

Política Habitacional do Distrito Federal objetiva a solução da carência habitacional para todos os 

segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda, definindo o atendimento 

habitacional por intermédio de programas; Considerando que a alienação de bens públicos segue os 

dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os artigos 26 e 49 da Lei Orgânica do 

Distrito Federal e o constante do artigo 9º, da Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006; Considerando que 

o artigo 17, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê a dispensa de 

prévia licitação para transferência de imóveis públicos destinados ou efetivamente utilizados no 

âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por 

órgãos ou entidades da administração pública; Considerando que é garantido a todos os segmentos da 

sociedade o direito à moradia, em especial à população de baixa renda; Considerando que a Lei nº 

3.877/06 estabelece requisitos para a participação de programa habitacional de interesse social, 

inclusive renda familiar de até doze salários mínimos; Considerando que o direito à moradia é 

exigência prevista na Constituição Federal; Considerando as alterações à Lei Orgânica do Distrito 

Federal introduzidas pela Emenda nº 49/07, em especial quanto ao conteúdo do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial, dos Planos de Desenvolvimento Local e da Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

Considerando as diretrizes gerais da política urbana estabelecidas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, em especial a garantia do direito a cidades sustentáveis, aí incluído o direito à moradia, 

dispondo, ainda, que os contratos de concessão de uso de imóveis públicos, oriundos de programas 

habitacionais de interesse social terão o caráter de escritura pública e constituirão título de aceitação 

obrigatória em financiamentos habitacionais, DECRETA: 

 

Art. 1º. O presente Decreto institui a Política Habitacional do Distrito Federal, criando Programas 

Habitacionais que, em seu conjunto, deverão contemplar os diversos segmentos da sociedade no 

Distrito Federal. 

 

§ 1º O Governo do Distrito Federal dará preferência à execução dos programas habitacionais de 

interesse social, destinados à população com renda familiar de até 12 (doze) salários mínimos. 

 

§ 2º A destinação de lotes habitacionais originários de imóveis públicos será precedida de licitação 

pública, ressalvados os casos de imóveis destinados a programas habitacionais de interesse social, nos 

termos do que dispõe o artigo 17, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº 8.666/93, ou as hipóteses em 

que se afigurar inviável a competição. 

 

Art. 2º. Os Programas Habitacionais do Distrito Federal são os seguintes: 

I - Programas Habitacionais de Interesse Social, que serão divididos por segmentos específicos, tais 

como: interessados inscritos no Cadastro Geral da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal - CODHAB/DF, incluídas as antigas inscrições realizadas pelo Instituto de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - IDHAB, em processo de extinção; servidores 

públicos civis e militares; cooperativas ou associações habitacionais; e outros segmentos indicados 

pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/ DF, obedecidas as 

proporções fixadas no § 1º do artigo 5º, da Lei nº 3.877/06; 

II - Programas Habitacionais para Atendimento à Classe Média, que poderão incluir segmentos 

diferenciados, inclusive por intermédio de cooperativas ou associações habitacionais; 

http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Federal/Leis%20federais/lei_8666_93.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3877_06.htm
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III - Programas Habitacionais para Regularização Fundiária que serão classificados em Regularização 

Fundiária de Interesse Social, para classe de renda familiar de até 12 (doze) salários mínimos e 

Regularização Fundiária de Interesse Específico, para a classe de renda familiar superior a 12 (doze) 

salários mínimos. 

 

§ 1º Para a participação nos Programas Habitacionais de Interesse Social, os interessados deverão 

preencher os requisitos enumerados no artigo 4º, incisos I a VIII, da Lei nº 3.877/06. 

 

§ 2º A participação nos Programas Habitacionais de Regularização Fundiária de Interesse Social 

dependerá da efetiva comprovação de ocupação anterior da área até a data da aprovação do respectivo 

Plano de Regularização da Área de Regularização ou do assentamento informal. 

 

§ 3º Para atendimento da exigência constante no inciso III, do artigo 4º, da Lei nº 3.877/06, o 

interessado deverá apresentar declaração formal no sentido de não possuir imóvel no Distrito Federal, 

inclusive em áreas ainda não regularizadas, cabendo à Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

do Distrito Federal - CODHAB/DF promover as apurações que julgar pertinentes. 

 

§ 4º Para a participação nos Programas de Regularização Fundiária de Interesse Específico será dada 

preferência ao ocupante, nos termos da legislação de regência. 

 

§ 5º Os Programas Habitacionais para Atendimento à Classe Média serão precedidos obrigatoriamente 

de licitações, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Art. 3º. À Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF caberão a 

execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, a coordenação das 

respectivas ações e a implementação dos Programas Habitacionais de que trata este Decreto. 

 

§ 1º A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF deverá 

coordenar os Planos de Regularização Fundiária das respectivas Áreas de Regularização de Interesse 

Social ou dos assentamentos informais a serem regularizados. 

 

§ 2º Caberá à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, nos 

termos do artigo 4º da Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, indicar e distribuir os segmentos 

específicos em que se subdividem os Programas Habitacionais, conforme constante dos incisos I e II 

do artigo 2º deste Decreto, considerando para a distribuição as condições relativas à pontuação, ao 

local de moradia, ao local de trabalho, à opção do interessado e características específicas. 

 

§ 3º Será desenvolvido um sistema de planejamento pela CODHAB/DF para acompanhamento e 

avaliação dos programas habitacionais, devendo ser dada a necessária publicidade. 

 

§ 4º Os Programas Habitacionais para Regularização Fundiária de Interesse Específico serão 

desenvolvidos sob a responsabilidade da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 

 

Art. 4º. Os Programas Habitacionais ora referidos poderão ser executados diretamente pelo Poder 

Público ou mediante parcerias público-privadas, conforme dispõe a Lei nº 3.792, de 02 de fevereiro de 

2006. 

 

Art. 5º. As aquisições dos lotes pertencentes aos Programas Habitacionais estabelecidos no artigo 2º 

deste Decreto serão onerosas, podendo ser concedidos subsídios para a alienação nos Programas 

Habitacionais de Interesse Social, inclusive mediante financiamento social. 

 

§ 1º Excetuam-se do caput deste artigo aqueles lotes destinados exclusivamente a famílias de baixa 

renda. 

 

§ 2º Consideram-se famílias de baixa renda aquelas com renda familiar de 0 a 5 salários mínimos. 

http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3877_06.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3877_06.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Federal/Leis%20federais/lei_8666_93.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3792_06.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3792_06.htm
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Art. 6º. Os imóveis públicos integrantes dos Programas Habitacionais serão alienados mediante venda, 

permuta ou doação na forma da legislação vigente e por instrumentos que consubstanciem a compra e 

venda, em diversas modalidades. 

 

Art. 7º. Os contratos de concessão de direito real de uso e de concessão de uso de imóveis públicos, 

oriundos de programas habitacionais de interesse social terão o caráter de escritura pública e 

constituirão título de aceitação obrigatória em financiamentos habitacionais, nos termos do que 

determina a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

 

Art. 8º. A transferência pelo beneficiário dos imóveis objetos de concessão de direito real de uso e de 

concessão de uso somente poderá ser realizada mediante autorização do Poder Público, conforme 

artigo 10 da Lei nº 3.877/2006, devendo tal condição constar do respectivo contrato. 

 

Art. 9º. Além dos Programas Habitacionais a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal - CODHAB/DF deverá desenvolver ações com vistas à: 

I - promoção da escrituração de imóveis que se encontrem pendentes; 

II - completa regularização dos assentamentos promovidos pelo Poder Público; 

III - requalificação de moradias; 

IV - relocação ou transferência de famílias para atendimento a necessidades urgentes e diversas, tais 

como em áreas de risco e áreas impróprias para moradia; 

V - concessão de incentivos e adoção de providências para o desenvolvimento de tecnologias de 

construção de baixo custo e aproveitamento dos recursos naturais para economia de energia. 

 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 28.424, de 08 de novembro 

de 2007. 

 

 

Brasília, 20 de maio de 2008 
120º da República e 49º de Brasília 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

 

http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/LeisOrdi/LeiOrd2006/lei_ord_3877_06.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/Decretos/Decretos%202007/dec_28424_07.htm
http://sileg.sga.df.gov.br/legislacao/Distrital/Decretos/Decretos%202007/dec_28424_07.htm
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ANEXO C – 3ª Audiência Pública Geral – 2 de junho de 2007. 

 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal  

 
PDOT SUGESTÕES SUGESTÕES 

1– Regularização do Residencial Vitória  

• Iluminação (Morro da Cruz)  

• Rede de esgoto  

• Asfalto  

• Segurança  

• Transporte  

• Esporte  

• Saúde  

• Agência de Correios  

• Linha Telefônica  

• Infra-estrutura  

 

Está inserido em área de regularização de 

interesse social, Aris Morro da Cruz.  

2– Regularização da Chácara 32 em Brazlândia 

(Setor Tradicional)  

• Asfalto  

• Segurança  

• Energia  

• Transporte  

• Escola (EJA)  

• Infra-estrutura  

 

A área em questão está inserida em zona urbana e 

poderá ser objeto de estudo futuro visando sua 

regularização.  

3– Definição da poligonal RA Itapoã  

• Áreas Urbanas e Rurais  

• Feira Livre e Vila Olímpica localizada na 

Região Administrativa do Lago Norte área entre o 

Paranoá/ Itapoã).  

• Áreas para equipamentos públicos.  

• Áreas para Parque.  

• Áreas para Atividades Econômicas.  

• Diretrizes para desenvolvimento rural  

• PDL, URB, MDE do Itapoã  

• Situação Fundiária  

• Zoneamento PDOT  

• Infra-estrutura  

 

O Itapõa integrará a área de regularização de 

interesse social – Áris Jardins.  

O processo de regularização compreenderá as 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais providas pelo Poder Público por razões de 

interesse social.  

4 -COMUNIDADE DE ITAPOÃ  

• Saneamento básico  

• Posto de Saúde 24:00  

• Policiamento  

• Casa da Cultura  

• CDS  

• Galpão comunitário  

• Escola de 1º e 2º Graus  

• Asfaltamento de todas as ruas da cidade  

• Geração de empregos para jovens e adultos  

• Creches comunitárias  

• Prevenções para a Saúde da mulher  

• Transporte alternativo micro-ônibus  

O Itapõa integrará a área de regularização de 

interesse social – Áris Jardins.  

O processo de regularização compreenderá as 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais providas pelo Poder Público por razões de 

interesse social.  
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• Transporte convencional com itinerário próprio 

da cidade  

Infra-estrutura.  

 

5- SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA  

• Por que não foi corrigida a questão da situação 

dos lotes de mansões de Taguatinga que reza no 

PDL antigo como Condomínio?  

• Solicita Parque nas adjacências do Setor de 

Mansões de Taguatinga  

 

A Legislação Federal não permite a formação de 

condomínios em áreas já registradas.  

Áreas públicas não podem ser cercadas.  

6- INCLUSÃO DA FAZENDA TABOQUINHA, 

QUINHÃO 16, CHÁCARA 14, em Área Urbana.  

Com base no Termo de Ajustamento de Conduta 

nº 002/2007 assinado entre MPDF e GDF, a 

equipe da SEDUMA está revendo os critérios do 

macrozoneamento na Bacia do São Bartolomeu, 

onde a Área está inserida. A solicitação será 

reavalidada.  

 

7- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO 

RIACHO FUNDO II  

• Catetinho, para políticas habitacionais  

• Aumento dos gabaritos de Samambaia, Riacho 

Fundo II e outros.  

• Destinar as áreas e margens da futura linha do 

metrô do Riacho Fundo II, Samambaia, das 

quadras QS 11 a QS 31, da quadra 103 a Quadra 

127 de Samambaia.  

• Venda subsidiada dos lotes tipo H 4 que resultou 

no processo de nº 111.000.534/06 da SEDUMA, 

que os mesmos sejam repassados pela Terracap 

para programas habitacionais Cana do Reino, 

CAUB e Riacho Fundo II.  

 

• Com base no Termo de Ajustamento de 

Condura nº 02/2007, assinado entre o MPDF e o 

GDF, fica o compromisso de não ocupação de 

Áreas de Proteção de Manancial com novas áreas 

urbanas, dificultando a instalação do Setor 

Catetinho.  

• Os coeficientes de aproveitamento das áreas 

urbanas foram definidos com base nas  

restrições ambientais e de infra-estrutura 

instalada.  

• A área ao longo do Metrô será otimizada.  

 

8- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ITAPOÃ  

• Criação de uma feira permanente  

• Criação de uma área para Desenvolvimento 

Econômico  

• Criação de espaços para diversão  

• Passarela para união Itapoã / Paranoá  

• Vila Olímpica do Governador Arruda  

 

Tal solicitação será discutida no âmbito do Plano 

de Ação Local.  

9- ASSENTAMENTO DE BRAZLÂNDIA  

• Construção de 01 Centro de Ensino de 1º e 2º 

grau  

• Posto de Saúde 24:00  

• Parque  

• Shopping  

• Cinema  

• Creche  

• Clube  

• Reforma do balneário  

• Asfalto  

 

Tal solicitação será discutida no âmbito do Plano 

de Ação Local.  
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10- INCLUSÃO NO PDOT O ARTIGO 12º DA 

LEI DISTRITAL 329 do ano 2000  

A Lei Complementar nº 329, de 16 de outubro de 

2000, dispõe sobre a destinação das áreas, nas 

Quadra QE 42 e 44, na RA do Guará – RA X, e 

cria a QS 11, no Bairro Águas Claras, na RA de 

Taguatinga – RA III. As áreas em questão não 

integram a Estratégia de Oferta de Áreas 

Habitacionais na proposta de revisão do PDOT 

por tratarem-se de áreas já ocupadas. Na QS 11 os 

lotes destinados pelo projeto urbanítico à 

Equipamento Público Comunitário – EPC 

encontram-se ocupados irregularmente por lotes 

habitacionais. Está em estudo na Secretaria uma 

solução que contemple a realocação deste lotes ou 

dos lotes destinados à EPC. Quanto aos 

Conjuntos X1, X2 e Z adjacentes à QE 44 do 

Guará II, foram incorporados ao projeto das QE 

48 à 58, já elaborado e encaminhado à registro 

cartorial. 

 

11- SÃO SEBASTIÃO – RA XIV  

• Saneamento  

• Policiamento  

• Casa da Cultura  

• Escola de 1º e 2º Graus  

• Asfaltamento das ruas do setor de chácaras de 

São Sebastião  

• Emprego para jovens e adultos  

• Políticas de prevenção de saúde para mulher  

• Reforma do terminal rodoviário  

• Segurança  

• Reforma das paradas de ônibus  

 

Tal solicitação será discutida no âmbito do Plano 

de Ação Local de São Sebastião.  

12–COOPERATIVA HABITACIONAL 

COOPERVILLE  

• O que está sendo deliberado para os lotes de 

condomínios que não foram construídos?  

 

A área do Cooperville já está dentro do Setor 

Habitacional Vicente Pires, em terras particulares. 

Uma vez que os moradores estabeleçam acordo 

com o(s) proprietários (s) da terra, poderão iniciar 

seu processo de regularização. Por não estar 

localizado em terras da União e nem da 

TERRACAP, o Governo não pode interceder na 

negociação.  

 

13- ESCLARECIMENTOS SOBRE OS 

CONDOMÍNIOS RK E LAS VEGAS SE ESTÃO 

EM ÁREAS PARTICULARES  

Estão incluídos:  

• RK – Setor Habitacional Região dos Lagos;  

 

• Las Vegas – parcelamento urbano desconforme 

em área rural.  

 

14- NOVA BETÂNIA  

• Na DF 140 as áreas destinadas para urbanização 

são dos dois lados da Rodovia?  

 

Os dois lados da rodovia serão zona urbana. As 

áreas a serem regularizadas integrarão o Setor 

Habitacional Tororó.  

15-REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS RURAIS 

DE SÃO SEBASTIÃO  

Existe um TAC para regularização das áreas 

rurais, cuja competência é da TERRACAP e 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.  
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16- INCLUSÃO NO PDOT/2007: A 

REGULARIZAÇÃO DO ARIE SVSRF;  

SANTUÁRIO DE VIDA SILVESTRE DO 

RIACHO FUNDO  

A área conhecida como chácaras da 

Candangolândia está totalmente inserida no 

interior do Jardim Zoológico.  

A regularização destas chácaras depende da 

alteração da Poligonal do Jardim Zoológico.  

 

17- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PARK 

WAY  

• Passar o Park Way para a Unidade de 

Planejamento Territorial Central Adjacente-1 (sair 

da 02 )  

• O Park Way possui características de 

planejamento semelhantes as dos Lagos Sul e 

Norte; são diferentes do SIA, Guará, Águas 

Claras, etc.  

 

A proposta de unidades de planejamento 

territorial será reestudada com vistas à 

possibilidade de atendimento ao pleito 

apresentado.  

18- MORADORES DA ADE DA 

ESTRUTURAL  

Solicitam que esta área seja transformada em um 

Pólo Multifuncional.  

A criação de pólos multifuncionais é uma 

estratégia do plano vinculada à rede estrutural de 

transporte coletivo e à implantação de estações de 

integração, não previstas na área da ADE 

Estrutural (artigos 125, 126 e 127 da proposta).  

O EIA-RIMA de Vicente Pires, que abrange esta 

área, indica densidade bruta máxima permitida de 

50 hab/ha e o coeficiente de aproveitamento 

estabelecido no Plano Diretor Local de 

Taguatinga, Lei Complementar nº 90/98 de 

11.03.1998, em seu artigo 102 é de 2.0, mantido 

na proposta de revisão do PDOT.  

 

19- COMISSÃO DE EMPRESÁRIOS DA 

AVENIDA SUCUPIRA – RIACHO FUNDO I  

• Solicitam que os 85 módulos que estão 

localizados as margens da Avenida Sucupira, 

sejam destinados ao PRÓ-DF para comércio do 

Condomínio Sucupira, por ser adjacente ao 

mesmo.  

 

Será tratado no Plano de Ação Local.  

A viabilidade dessa solicitação depende de 

entendimento com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.  

20- ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 

RURAIS “P SUL”  

• Sugere que o valor da gleba rural, mesmo 

localizada em área urbana, deva ser fixado com 

base na sua destinação econômica, ou seja, rural.  

• Que o valor da gleba rural tenha um tratamento 

diferenciado; sugere subsídio ou diminuição de 

juros para aquisição da mesma.  

O ecoturismo deve ser tratado como rural, como é 

o caso da Fazenda Recreio Dinizlândia, em 

Ceilândia. 

 

A regularização de áreas rurais em zona urbana, 

prevista no plano, fornece as condições 

necessárias para que a avaliação da área seja feita 

com base em sua destinação.  

O Plano utiliza o conceito de multifuncionalidade 

das áreas rurais o que inclui o ecoturismo.  

21-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

LAGO NORTE – RA XVIII  

Deseja saber como vai ficar a área que ficou fora 

da poligonal do Núcleo Rural Capoeira do 

A metodologia adotada para a revisão do PDOT 

não previu a alteração das poligonais das ARR 

definidas pelo PDOT 1997 (Lei Complementar 

17/97), nem a criação de novas.  
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Bálsamo.  

 

22- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BOA 

ESPERANÇA II E UNB  

• Pólos Multifuncionais – PM 3. A localização de 

alguns pólos está interferindo com o sistema 

viário regional ou com áreas de preservação, 

complicando ainda mais situações já existentes.  

• EX: PM 3 – Interfere já no momento com o 

trânsito de rodovia interestadual BR 020 e DF 

003, onde já acontecem imensos engarrafamentos.  

 

No desenvolvimento da proposta houve uma 

análise locacional de cada situação.  

A criação de Polos Multifuncionais é uma 

estratégia do Plano vinculada à rede estrutural de 

transporte coletivo e condicionada à implantação 

das estações de integração.  

A questão do conflito do tráfego é solucionável 

como projeto.  

23- NÚCLEO RURAL TAMANDUÁ  

• Por qual preço será feita a vendada direta? Preço 

de mercado ou da terra nua, considerando que as 

benfeitorias foram feitas os moradores e não pelo 

estado?  

 

A área ficou inserida em zona urbana de uso 

controlado. O critério de venda fica a cargo da 

TERRACAP.  

24- ASSOCIAÇÃO AMOCAEMA – RA 05 

SOBRADINHO  

• Regularização dos condomínios em terras 

particulares e públicas.  

• Dar a todos o direito de comprar seus lotes por 

via direta, independente de terem 1 ou mais lotes 

construídos.  

• Evitar demolições sem que o  

 

• A venda direta está prevista no Termo de 

Ajustamento de Conduta assinado pelo Governo 

do Distrito Federal e o Ministério Público. Este 

termo traz como condicionante a venda direta 

somente aos lotes residenciais e ocupados; os 

demais serão vendidos por licitação.  

• Somente serão removidas as ocupações em 

Áreas de Preservação Permanente, conforme  
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ANEXO D – Lei n. 3.792, de 2 de fevereiro de 2006. 

 

 

LEI Nº 3.792, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2006 

DODF DE 08.02.2006 

 

Institui o Programa de Parcerias Público- 

Privadas do Distrito Federal e dá outras 

providências. 

 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA 

LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE 

LEI: 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Lei cria o Programa de Parcerias Público-Privadas no âmbito do Distrito Federal 

e institui normas para a sua licitação e contratação. 

 

Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos órgãos da Administração Pública direta, aos fundos 

especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de 

economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Distrito 

Federal. 

 

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa. 

 

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que 

trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa 

cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

 

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração 

Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento 

e instalação de bens. 

 

§ 3º É vedada a celebração de contrato de parceria público - privada: 

 

I- cujo valor de contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00(vinte milhões de reais); 

II- cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5(cinco) anos; 

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e 

instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 

 

§ 4º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão 

de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 

privado. 
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Art. 3º As concessões administrativas regem-se por esta Lei, observadas as normas gerais 

fixadas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, aplicando-se-lhes, 

adicionalmente, o disposto nos arts. 21,23,25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987,de 13 de fevereiro de 

1995, e no art. 31, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 

 

§ 1º As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, observadas as normas gerais fixadas 

pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas. 

 

§ 2º As concessões comuns continuam regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 

pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei. 

 

§ 3º Continuam regidos exclusivamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas leis 

que lhe são correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, 

patrocinada ou administrativa. 

 

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada, serão observadas as seguintes diretrizes: 

 

I – eficiência no cumprimento das missões do Distrito Federal e no emprego dos recursos da 

sociedade; 

II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços dos entes privados 

incumbidos da sua execução; 

III – indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder de polícia 

e de outras atividades exclusivas do Distrito Federal; 

IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 

V – transparência dos procedimentos e das decisões; 

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

VII – sustentabilidade financeira e vantagens sócio-econômicas dos projetos de parceria. 

 

Capítulo II 

DOS CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parcerias público-privadas atenderão ao disposto no art. 

23, da Lei nº 8.987/95, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, devendo 

também prever: 

 

I - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos 

realizados, não inferior a 05(cinco), nem superior a 35(trinta e cinco) anos, incluindo eventual 

prorrogação; 

II - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de 

inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta 

cometida e às obrigações assumidas; 

III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, 

fato do príncipe e álea econômica extraordinária; 

IV - as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 

V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços; 

VI – os fatos que caracterizam a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o 

prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia; 

VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis 

com o ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3º e 5º, do art. 56, a Lei nº 
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8.666/93, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV, do art. 18, 

da Lei nº 8.987/95; 

IX – o compartilhamento, com a Administração Pública, de ganhos econômicos efetivos do 

parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados 

pelo parceiro privado; 

X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os 

pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades 

eventualmente detectadas. 

 

§ 1º As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e 

fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela 

Administração Pública, exceto se esta publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo 

de 15 dias para a rejeição da atualização. 

 

§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente: 

 

I – os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle 

da sociedade de propósito específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover 

a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se 

aplicando para este efeito o previsto no inciso I, do parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 

8.987/95; 

II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em reação 

às obrigações pecuniárias da Administração Pública; 

III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção 

antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais 

garantidores de parcerias público-privadas. 

 

Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parcerias público-

privadas poderá ser feita por: 

 

I – ordem bancária; 

II- cessão de créditos não-tributários; 

III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 

IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominiais; 

V – outros meios admitidos em Lei. 

 

Parágrafo único. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração 

variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e 

disponibilidade definidos no contrato. 

 

Art. 7º A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da 

disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. 

 

Parágrafo único. É facultada à Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o 

pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível de serviço objeto do contrato de 

parceria público-privada. 

 

Capítulo III 

DAS GARANTIAS 

 



354 

  

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contratos de 

parcerias público-privadas poderão ser garantidas mediante: 

 

I – vinculação de receitas do Distrito Federal, inclusive por meio de fundos específicos, 

observado o disposto no inciso IV, do art. 167, da Constituição Federal; 

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 

III – contratação de seguro-garantia junto a companhias seguradoras que não sejam 

controladas pelo Poder Público; 

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não 

sejam controladas pelo Poder Público; 

V –garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 

VI – outros mecanismos admitidos em lei.  

 

Capítulo IV 

DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

 

Art 9º A incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

 

§ 1º A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à 

autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, observado 

o disposto no parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 8.987/95. 

 

§ 2º A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com 

valores mobiliários, admitida a negociação no mercado. 

 

§ 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança 

corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme 

regulamento. 

 

§ 4º Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das 

sociedades de que trata este capítulo. 

 

§ 5º A vedação prevista no § 4º não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital 

votante da sociedade de propósito específico, por instituição financeira controlada pelo Poder 

Público, em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. 

 

Capítulo V 

DA LICITAÇÃO 

 

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade 

de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: 

 

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre: 

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que 

justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada; 

b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas 

no anexo referido no § 1º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 

permanente de receita ou pela redução permanente de receita ou pela redução permanente de 

despesa; e, 
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c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta Lei, a 

observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32, da Lei 

Complementar nº 101/ 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública relativas 

ao objeto do contrato; 

II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva 

vigorar o contrato de parceria público-privada; 

III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela Administração 

Pública, no decorrer do contrato, são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

estão previstas na Lei Orçamentária Anual; 

IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a 

vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração 

Pública; 

V- seu objeto estar previsto no Plano Plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será 

celebrado; 

VI- submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na 

imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverão informar 

a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, 

seu valor, dar-se-á pelo menos 7(sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital; 

e,  

VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do 

empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. 

 

§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c, do inciso I, do caput conterá as premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas 

públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do 

Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for 

publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se 

referem os incisos I a IV do caput. 

 

§ 3º A implementação de projetos de parceria público-privada que envolvam investimento 

significativo de recursos públicos ou sejam de grande repercussão popular ou social deverão 

ser objeto de audiência pública prévia para discussão das minutas do edital e do contrato. 

 

§ 4º A audiência pública de que trata o § 3º deste artigo não terá caráter deliberativo e dela 

deverão participar a população e representantes das áreas técnicas pertinentes. 

 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a 

submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º, do art. 

15, os arts. 18 19 e 21 da Lei nº 8.987/95, podendo ainda prever: 

 

I- exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III, do art. 31, 

da Lei nº 8.666/93; e, 

II- o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem a ser 

realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro e 

1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados com o contrato. 

 

Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação 

do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. 
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Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao 

procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos, e 

também ao seguinte: 

 

I – o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, 

desclassificando- se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não 

participarão das etapas seguintes; 

II – o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V, do art. 

15, da Lei 8.987/95, os seguintes: 

a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública; 

b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea “a” com o de melhor 

técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital; 

III - o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se: 

a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou 

b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz; 

IV – o edital deverá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de 

insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que os 

licitantes possam satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. 

 

§ 1º Na hipótese da alínea “b”, do inciso III: 

 

I – os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das 

propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances; 

II – o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta 

escrita for, no máximo, 20% (vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta. 

 

§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito por ato 

motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao 

objeto, definidos com clareza e objetividade no edital. 

 

Art. 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, 

hipótese em que: 

 

I – encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o 

invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para 

verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

II – verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor; 

III – inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios 

do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que 

um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital; 

IV – proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas 

condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. 

 

Capítulo VI 

DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

Art. 14. Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público –Privadas – CGP, vinculado ao 

gabinete do Governador do Distrito Federal, com competência para: 
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I - definir os serviços prioritários para execução de contratações nos regimes de concessões 

patrocinada e administrada, concessão comum regida pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995, e terceirizações realizadas com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

II – disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos; 

III - aprovar o edital de licitação e fixar prazos para sua publicação; e, 

IV - apreciar os relatórios de execução dos contratos. 

 

§ 1º O CGP será presidido pelo Governador do Distrito Federal e terá em sua composição, 

como membros efetivos, os Secretários de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias; 

de Fazenda; de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; de Captação de Recursos Financeiros; de 

Desenvolvimento Econômico; de Infra-Estrutura e Obras; das Agências de Desenvolvimento 

Social, de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano, e de Desenvolvimento Econômico e 

Comércio Exterior; bem como o Procurador-Geral e o Corregedor-Geral do Distrito Federal e, 

como membro eventual, o titular da Secretaria diretamente relacionada com o serviço ou 

atividade relacionada com a parceria. 

 

§ 2º Fica preservado o Cargo de Natureza Especial, símbolo CNE 04, de Secretário 

Executivo, criado pela Lei nº 3.484, de 25 de novembro de 2004. 

 

§ 3º Ato do Poder Executivo estabelecerá o Regimento do Conselho de que trata o caput. 

 

§ 4º Todos os atos administrativos do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, criado 

pela Lei nº 3.418, de 04 de agosto de 2004, bem como os do Secretário Executivo do CGP, 

criado pela Lei nº 3.484, de 25 de novembro de 2004, ficam preservados por esta Lei. 

 

§ 5º O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas fará publicar no Diário Oficial do 

Distrito Federal e remeterá à Câmara Legislativa e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, 

com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. 

 

§ 6º Os relatórios de que trata o § 5º serão disponibilizados ao público por meio de rede 

pública de transmissão de dados. 

 

§ 7º Ressalvadas as vedações dispostas nesta Lei, as concessões elaboradas com base na Lei 

nº 8.987/95 e as terceirizações de que trata a Lei nº 8.666/93 serão aprovadas pelo Conselho 

Gestor de Parcerias Público-Privadas, considerada a política global de parcerias do Distrito 

Federal. 

 

Art. 15. Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e Parcerias – SEPLAN, 

por intermédio da Subsecretaria de Parcerias Público -Privadas – SUBPPP, executar as 

atividades operacionais e de coordenação das parcerias efetivadas nos termos do art.14, dar 

suporte ao CGP, prestar apoio técnico aos órgãos do Governo do Distrito Federal, bem como 

divulgar os conceitos e metodologias das parcerias. 

 

Parágrafo único. Ficam criados os cargos na estrutura da Subsecretaria de Parcerias Público-

Privadas – SUBPPP, constantes do Anexo único. 

 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 16. O conjunto das parcerias contratadas com base nesta Lei limita-se a 1%(um por 

cento) da receita corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes nos 

10 (dez) anos subseqüentes não poderão exceder a 1% (um por cento)da receita corrente 

líquida projetada para os respectivos exercícios. 

 

§ 1º A Secretaria de Planejamento, Coordenação e Parcerias encaminhará ao Senado Federal, 

à Secretaria do Tesouro Nacional, à Câmara Legislativa e ao Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do caput. 

 

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput, serão computadas as despesas derivadas de 

contratos de parceria celebrados pela Administração Pública direta, autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, 

direta ou indiretamente, pelo respectivo ente. 

 

Art. 17. Dependerão de prévia autorização legislativa específica, apreciada em regime de 

urgência, concessões patrocinadas quando: 

a) mais de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado forem pagos pela 

Administração Pública; 

b) a participação do Poder Público ultrapassar a 20% (vinte por cento) do percentual fixado no 

art. 16 desta Lei. 

 

Art. 18. Serão aplicáveis, no que couber, as penalidades previstas no Código Penal; na Lei de 

Improbidade Administrativa; na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; na Lei dos Crimes 

Fiscais; na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000; no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro 

de 1967; e, na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades financeiras 

previstas contratualmente. 

 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis nº 3.418, de 04 de 

agosto de 2004, e nº 3.484, de 25 de novembro de 2004. 

 

Brasília, 02 de fevereiro de 2006. 

118º da República e 46º de Brasília 

 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

 

ANEXO ÚNICO 

 

CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS NA SUBPPP (Lei nº 3.792, de 02 de fevereiro de 

2006) 

 

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 

01 Diretor e Apoio Operacional DFG-14 

01 Diretor Técnico DFG-14 

03 Assessor DFA-12 

01 Assessor DFA-11 

01 Assessor DFA-10 

01 Secretário Administrativo DFA-06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas realizadas  

 

Entrevistas ao GDF 

 

Sr. Rômulo Andrade de Oliveira Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 

Fevereiro de 2012 

1) Como se deu o processo de ocupação territorial e planejamento urbano no Distrito Federal? 

2) Por que a designação PDOT e não PD? 

3) Brasília é todo DF? 

4) Como está sendo organizada a configuração urbana ao sul do DF? 

5) Como o PMCMV está sendo trabalhado e sua inserção no planejamento urbano? 

 

Fevereiro de 2012 email enviado 

1) Plano Diretor do DF na íntegra 

2) Mapa da divisão das terras segundo a posse: pública, União, privada, desapropriada em comum 

4) A sua dissertação de mestrado e da geógrafa que trata da comissão goiana (ou estaria nas suas 

referências bibliográficas? 

5) Sobre a estratégia e oferta de áreas habitacionais: onde estão ocorrendo, como estão 

6) Onde consigo o cadastro primitivo de terras do DF?  

7) Sobre o LUOS e o PPCUB 

8) Recursos públicos para a infraestrutura do Noroeste e Parque Burle Max 

9) Participação da comunidade, principalmente no Noroeste (conforme  Título IV  DOS 

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO", 

cap.I , parágrafo 3 : Os instrumentos de política urbana que demandem dispêndio de recursos por 

parte do Poder Público do Distrito Federal devem ser objeto de controle social, garantida a 

participação da comunidade, movimentos e entidades da sociedade civil). 

 

Sra. Dominique Cortês arquiteta urbanista CODHAB 

 

Maio de 2012 

1) Como estão os projetos e programas de iniciativa pública voltados para sanar o déficit habitacional 

no DF? 

2) Quais as áreas efetivamente já disponibilizadas? 

3) Todas as áreas previstas no artigo 122 serão ofertadas? 

4) Como dentro destas áreas serão delimitadas as ZEIS , conforme o parágrafo único do artigo 122? 

5) Qual o déficit habitacional do DF? 

6) A partir de quais premissas estas áreas foram consideradas necessárias para satisfazer a demanda 

habitacional? 

 

Sr. Carlos Alberto Valente Viana Diretor de Produção Habitacional - CODHAB/DF 

 

Maio de 2012 

Objetivo: coleta de dados da parceria público privada feita pelo GDF para a construção do 

Condomínio Jardins Mangueiral no Programa Morar Bem, sob o Programa PMCMV, solicitar 

autorização para entrevistar moradores residentes no Condomínio, pois é vedada a entrada de pessoas 

não autorizadas pelos moradores ou pela construtora  



361 

  

Neste sentido, peço a gentileza de uma entrevista, por exemplo preciso saber 

1) Quais foram os termos da parceria público privada para a sua construção? 

2) Qual foi o edital? 

3) Quem construiu a infraestrutura urbana? 

4) De onde vieram os recursos? 

5) Por que foi priorizado a faixa 3, sendo um segmento não prioritário? 

6) Haveria um mapa da área? 

7) Por que foi escolhida aquela região? 

8) Qual  o total de unidades habitacionais construídas? 

9) Quantas unidades habitacionais já estão sendo efetivamente utilizadas? 

10) Diante da dificuldade de entrar no Condomínio para realizar entrevistas como eu poderia 

conseguir uma licença para realizar as minhas pesquisas com os moradores? 

11) Os senhores teriam uma cópia do Manual e Regulamentação Especial relativo ao Jardins 

Mangueiral, documento produzido pela Caixa Econômica Federal? Ou outro documento semelhante? 

12) A terra já pertencia ao GDF? Ou era particular? Se assim for quem era o(s) antigo(s) 

proprietário(s)? 

13) Quem aí na SEDHAB ou CODHAB poderia me dar mais informações sobre o Jardins Mangueiral 

além do senhor? 

 

Março de 2014 

1) Tipos de aportes para a HIS no DF 

2) Quais empresas participam do Morar Bem? 

3) Quais os empreendimentos desenvolvidos neste Programa? 

4) Quantas unidades habitacionais, onde e para quais as faixas de renda esses empreendimentos estão 

sendo construídos? 

 

Entrevistas Prefeitura Luziânia 

 

Sr. Wilde Lopes Roriz Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

Julho de 2013 

1) Quais os projetos municipais que já estão sendo desenvolvidos em Luziânia? 

2) Qual o perfil dos moradores da cidade? 

3) Quais são os principais problemas e demandas da cidade? 

4) Quais são as medidas que já estão sendo desenvolvidas para saná-los? 

5) Tais medidas já apresentam algum resultado? 

6) Quais são os problemas enfrentados pela Prefeitura para agir? 

7) Quais são os projetos a serem desenvolvidos em longo prazo? 

8) Existe parceria administrativa com o GDF? Quais? 

9) Qual é a análise da Prefeitura sobre o crescimento no setor ligado à construção imobiliária na 

cidade? 

10)  Como se pode explicar esse índice elevado de construções e a diminuição de residentes na 

cidade? 

11)  Quem são os consumidores desses imóveis? 

12)  Como foi a participação popular na realização do PDL? 

13)  Para a Secretaria o que seria uma cidade ideal para morar? 
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Sr. Pedro Ivo Secretaria Extraordinária de Aceleração do Crescimento – Não houve resposta. 

 

Julho de 2014 

1) Quais os projetos municipais que já estão sendo desenvolvidos em Luziânia? 

2) Qual o perfil dos moradores da cidade? 

3) Quais são os principais problemas e demandas da cidade? 

4) Quais são as medidas que já estão sendo desenvolvidas para saná-los? 

5) Tais medidas já apresentam algum resultado? 

6) Quais são os problemas enfrentados pela Prefeitura para agir? 

7) Quais são os projetos a serem desenvolvidos em longo prazo? 

8) Existe parceria administrativa com o Governo do Estado de Goiás  e com o governo do Distrito 

Federal? Quais? 

9) Qual é a análise da Prefeitura sobre o crescimento no setor ligado à construção imobiliária na 

cidade? 

10)  Como se pode explicar esse índice elevado de construções e a diminuição de residentes na 

cidade? 

11)  Quem são os consumidores desses imóveis? 

12)  Existem projetos de habitação de interesse social para a faixa 1 sendo desenvolvido? Favor 

indicar localização. Caso não exista justificar. 

13)  Como é a participação do Conselho Municipal nas ações da Secretaria e nos projetos de 

habitação social? 

14) Quais os motivos para o crescimento do Jardim Ingá? 

15) Qual a posição da Prefeitura nos anseios de emancipação do Jardim Ingá? 

16) Quantos bairros ou setores existem hoje no Jardim Ingá? 

17) Qual é o atual Plano Diretor de Luziânia – seria possível enviar? 

18)  Para a Secretaria o que seria uma cidade ideal para morar? 

 

Entrevistas Prefeitura de Valparaíso de Goiás 

 

Sra Eliane Maria Secretaria de Transporte 

 

Novembro de 2011 

1) Quais os tipos de transporte público oferecidos no Município? 

2) Quem utiliza cada um deles? 

3) Quais os problemas de uma BR estar dividindo o Município? 

4) A atual prefeitura possui planos de solução ou mitigação desses problemas? 

5) Perfil da cidade 

 

Sr. Juarez Secretaria Extraordinária de Articulação Administrativa 

 

Julho de 2013 

1) Quais os projetos municipais que já estão sendo desenvolvidos em Valparaíso de Goiás? 

2) Qual o perfil dos moradores da cidade? 

3) Quais são os principais problemas e demandas da cidade? 

4) Quais são as medidas que já estão sendo desenvolvidas para saná-los? 

5) Tais medidas já apresentam algum resultado? 

6) Quais são os problemas enfrentados pela Prefeitura para agir? 

7) Quais são os projetos a serem desenvolvidos em longo prazo? 
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8) Existe parceria administrativa com o GDF? Quais? 

9) E com o governo federal? 

10) Qual é a análise da Prefeitura sobre o adensamento habitacional na cidade? 

11)  Como foi a participação popular na realização do PDL? 

12)  O que seria para a Prefeitura uma cidade boa para seus moradores? 

 

Sra Cintia Secretaria de Obras de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Valparaíso de Goiás 

 

Junho de 2014 

1) Quais os projetos municipais que já estão sendo desenvolvidos em Valparaíso de Goiás? 

2) Qual o perfil dos moradores da cidade? 

3) Quais são os principais problemas e demandas da cidade? 

4) Quais são as medidas que já estão sendo desenvolvidas para saná-los? 

5) Tais medidas já apresentam algum resultado? 

6) Quais são os problemas enfrentados pela Prefeitura para agir? 

7) Quais são os projetos a serem desenvolvidos em longo prazo? 

8) Existe parceria administrativa com o GDF? Quais? 

9) E com o governo federal? 

10) Qual é a análise da Prefeitura sobre o adensamento habitacional na cidade? 

11) O PD foi aprovado por lei? Qual lei? 

12)  Como foi a participação popular na realização do PDL? 

13) Como a prefeitura vê as construções habitacionais nos bairros Setor de Chácaras Anhanguera? 

14) Se o bairro Pacaembu está localizado numa ZEIS como não tem habitação para faixa 1? 

Parcelamento, o Uso e a Ocupação do Solo Urbano no Município, Seção VI – Das Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS ,Artigo 23 - As ZEIS, têm por objetivo garantir o 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade, de forma a diminuir as desigualdades 

sociais expressas no território, bem como proporcionar a melhoria da qualidade de vida da 

população carente.  

O que seria para a Prefeitura uma cidade boa para seus moradores? 

 

Gerente de incorporação da Odebrecht  

 

Período: 18/05/12– canteiro de obras do Condomínio Jardins Mangueiral; de 14/06 a 29/06/12; 30/07; 

10 a 20/04/13 – por emails e transcritas a partir dos depoimentos 

Duração da entrevista no canteiro de obras: 8H00 às 14H00 

Nome: Augusto Alves dos Reis Neto 

Cargo: Gerente de Incorporação na Odebrecht 

Qualificação profissional: Engenheiro Civil, formado pela Universidade Mackenzie  

1) Qual a sua experiência profissional? 

2) O que é a "técnica de moldagem in locu" utilizada pela Odebrecht nos Jardins Mangueiral?  

3) Quais os tipos de empreendimentos em que a empresa utiliza esta técnica? Em conjuntos 

habitacionais? Em um prédio único? 

4) Se técnicas diferentes são usadas, qual a diferença?  

5) Por que? Em termos de custos?  

6) Quais as vantagens e desvantagens desta 'técnica'? 

7) Qual o grau de qualificação dos operários? 

8) Onde os operários adquirem a sua qualificação para operacionalizar a 'técnica'? 
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9) Como é a hierarquia de comando no interior do canteiro de obras? (o engenheiro trata diretamente 

com os operários ou ainda há a figura do 'mestre de obras'?) 

10) Pela sua experiência os operários preferem este tipo de 'técnica'? 

11) Esta 'técnica' diminui ou não ou é indiferente os acidentes no trabalho? 

12) Salvo engano, o sr afirmou ao grupo de visitantes organizados pelo GDF, no dia 18/05/2012, nos 

canteiros de obra do Jardins Mangueiral que está 'técnica' reduz o valor da construção pois aumenta a 

velocidade. Explique esta relação valor e velocidade. 

13) Qual o tempo previsto para o término da obra e aquele no qual a obra efetivamente será entregue? 

14) Seria possível fazer entrevistas com os operários dos Jardins Mangueiral? Sem resposta 

15) Vocês possuem projeto semelhante em outra parte do Distrito Federal? Sem resposta. 

 

Corretores Valparaíso de Goiás e Luziânia 

 

Julho de 2013  

Nome: 

Tempo de exercício na profissão: 

Residência: 

1) Qual o perfil dos moradores da cidade? 

2) Quais são os principais consumidores de imóveis? 

3) Esses consumidores são moradores da cidade ou vieram de outra cidade? (qual?) 

4) Por que morar em Valparaíso? 

5) Quais são os principais problemas e demandas da cidade? 

6) Que tipo de imóvel é o mais vendido: residencial – apto ou casa?  Comercial ou lotes 

7) Como está o mercado imobiliário em Valparaíso? 

8) Os consumidores se mostram preocupados com os problemas da cidade? 

9) Quais seriam estes problemas? 

10) Existem regiões na cidade que são mais procuradas, por que? 

11) O que seria para o(a) senhor(a) e para seus clientes uma cidade ideal para morar? 

 

Moradores do Condomínio Jardins Mangueiral, Valparaíso de Goiás e Luziânia 

 

Período: 2013/2014 

Objetivo: Analisar os dados sociais e espaciais dos moradores  

Data: 

Nome (opcional)*:  

Idade:  

Sexo:  

Endereço*:  

Profissão: 

Funcionário público (  ) Funcionário da iniciativa privada (  ) Autônomo (  ) 

Escolaridade Ensino Médio (  ) Superior ( ) Pós- Graduado (  ) Outro (  ) especifique: 

Tipo de Unidade Habitacional: casa (  )  dois quartos (  ) três quartos (  ) 

                                                 Apartamento dois quartos ( ) três quartos (  ) 

Renda familiar: ( ) até três salários mínimos ( ) até cinco s.m. ( ) de cinco a dez s.m. ( ) mais de dez  

s.m. 

1) Por que o(a) senhor(a) adquiriu essa residência financiada pelo Programa Minha Casa Minha Vida?  

2) Anteriormente em que local o(a) senhor(a) residia? 
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3) O(a) senhor(a) mora com pessoas de sua família (pai, mãe, irmãos(ãs), filhos (as), genros, nora, 

sogro (a), esposa, marido, outro tipo de parentes, ou com amigos(as)? 

4) Quantas pessoas moram em sua residência?  

5) O(a) senhor( a) considera satisfatória para suas necessidades ou desejos o tamanho , arquitetura e 

cor? Por quê?  

6) O(a) senhor(a) modificou a destinação de algum  cômodo da sua residência? Se a) sim (  ) indique 

para qual e para qual tipo de uso - 

b) não ( ) por quê:  não foi preciso (  ) outros motivos (  ) – se possível especifique  

7) O(a) senhor(a) gosta de morar aqui (desde o princípio, já se acostumou ou não gosta)? Sim (   ) não 

(  ) mais ou menos (  )  Por quê? 

8) Qual a ocupação daqueles que residem em sua casa?  

Funcionário público () funcionário da iniciativa privada (  ) autônomo (  ) empresário  

(  ) estudante (  ) outros especifique: 

9) Caso tenha estudantes em sua família eles estudam em escola:  

(   ) pública     (   ) privada  

10) A sua família possui plano de saúde? Não. 

11) Gosta do seu bairro? sim (  ) não (  ) Por quê? 

12) O (a) senhor(a) recomendaria a compra nesse Condomínio? Sim () não (  ) Por quê?  

13) Qual o tipo de transporte utilizado? Veículo particular ( ) Veículo coletivo (  )  Especifique:  

14) Aqueles que convivem com o(a) senhor(a) utilizam qual tipo de transporte?Veículo particular ( ) 

Veículo coletivo( ) Especifique 

15) Para os momentos de lazer e diversão o(a) senhor(a) utiliza as áreas do Bairro? Sim ( ) não (  ). Por 

quê?  

16) Gosta da cidade? Por que? 

17) Quais os problemas de morar na cidade? 

18) O quê o(a) senhor(a)  considera ser uma cidade boa para morar?  

 



366 

  

APÊNDICE B – Principais conceitos e indicadores da metodologia de cálculo das 

necessidades habitacionais 

 

 

Aglomerado 

Subnormal 

Para o IBGE, é o conjunto constituído por, no mínimo, 51 unidades 

habitacionais (barracos, casas, etc.), ocupando ou tendo ocupado, até período 

recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas, em 

geral, de forma desordenada e densa, e carente, em sua maioria, de serviços 

públicos essenciais. 

 

Carência de 

Serviços de 

Infraestrutura 

Domicílios que não dispõem de ao menos um dos seguintes serviços básicos: 

iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água com canalização 

interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. 

 

Coabitação 

Familiar 

Compreende a soma das famílias conviventes secundárias (apenas aquelas que 

têm intenção de constituir domicílio exclusivo são consideradas déficit 

habitacional) e das que vivem em domicílios localizados em cômodos – exceto 

os cedidos por empregador. 

 

Cobertura 

Inadequada 

Domicílios com paredes de alvenaria ou madeira aparelhada e cobertura de 

zinco, palha, sapê, madeira aproveitada ou outro material que não seja telha, 

laje de concreto ou madeira aparelhada. 

 

Cômodos Domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos, localizados em 

casa de cômodo, cortiço, cabeça-de-porco, etc. 

 

Déficit habitacional Noção mais imediata e intuitiva da necessidade de construção de novas 

moradias para a solução de problemas sociais específicos de habitação, 

detectados em certo momento. 

 

Densidade 

excessiva de 

moradores por 

dormitório 

Quando o domicílio apresenta um número médio de moradores superior a três 

por dormitório. 

 

Domicílios 

improvisados 

Locais construídos sem fins residenciais que servem como moradia, tais como 

barracas, viadutos, prédios em construção, carros, etc. 

 

Domicílios rústicos São aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta em 

desconforto e risco de contaminação por doenças em decorrência de suas 

condições de insalubridade. 

 

Famílias 

conviventes ou 

famílias 

conviventes 

secundárias 

 

São constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência e que residem no mesmo 

domicílio com outra família, denominada principal. Apenas aquelas que têm 

intenção de constituir domicílio exclusivo são consideradas déficit 

habitacional. 

 

Habitações 

precárias 

Conceito que contabiliza os domicílios improvisados e os domicílios rústicos, 

considerando que ambos caracterizam déficit habitacional. 
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Inadequação de 

domicílios 

Reflete problemas na qualidade de vida dos moradores. Não está relacionada 

ao dimensionamento do estoque de habitações, e sim às suas especificidades 

internas. 

Inadequação 

fundiária urbana 

Situação onde pelo menos um dos moradores do domicílio declara ter a 

propriedade da moradia, mas informa não possuir a propriedade, total ou 

parcial, do terreno ou a fração ideal de terreno (no caso de apartamento) em 

que ela se localiza. 

 

Inexistência de 

unidade sanitária 

domiciliar exclusiva 

Domicílio que não dispõe de banheiro ou sanitário de uso exclusivo. 

 

ônus excessivo com 

aluguel 

Corresponde ao número de famílias urbanas, com renda familiar de até três 

salários mínimos, que moram em casa ou apartamento e que despendem mais 

de 30% de sua renda com aluguel. 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), 2010. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2012). 
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APÊNDICE C – Metodologia de cálculo do déficit habitacional e da inadequação de 

domicílios – 2008 

 

Especificação Componentes Detalhamento 

 

Déficit 

habitacional 

a) Habitações precárias 
- Domicílios rústicos; 

- Domicílios improvisados. 

 

b) Coabitação familiar  
- Cômodos alugados, cedidos e 

próprios; 

- Famílias conviventes 

secundárias com intenção de 

constituir domicílio exclusivo.  

 

c) Ônus excessivo com aluguel 

 

d) Adensamento excessivo de 

moradores em domicílios 

alugados 

 

Cálculo para áreas:  

I) Urbana 

Total 

Aglomerado rural de extensão 

urbana 

 

II) Rural (à exceção do componente 

c) 

 

III) Aglomerados subnormais 

 

Cálculo por faixas de renda 

familiar em salários mínimos para 

áreas urbanas. 

 

Inadequação de 

domicílios 

 

a) Adensamento excessivo de 

moradores em domicílios 

próprios; 

 

b) Carência de serviços de 

infraestrutura (energia elétrica, 

abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta de 

lixo); 

 

c) Inadequação fundiária 

urbana; 

 

d) Inexistência de unidade 

sanitária domiciliar exclusiva; 

 

e) Cobertura inadequada. 

 

Cálculo para áreas: 

I) Urbana: 

Total 

 

Aglomerado rural de extensão 

urbana 

 

II) Aglomerados subnormais. 

 

Cálculo por faixas de renda 

familiar em salários mínimos para 

áreas urbanas. 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), 2010. 

Org.: VIEIRA, R. V. (2012). 



369 

  

APÊNDICE D – Cartilha Minha Casa Minha Vida da CEF 

 

 

De acordo com a Cartilha Minha Casa Minha Vida da CEF, o PMCMV possui as 

seguintes modalidades de financiamento: para famílias com renda até R$1.600,00. O 

beneficiário pagará 5% do seu salário durante dez anos, sem análise do SERASA/SPC do 

mesmo. Nessa faixa se o beneficiário recebe, por exemplo, R$ 1.000,00, ele pagará em 120 

meses a quantia fixa de R$50,00, o que resulta em R$6.000,00, sendo o valor restante pago 

pelo PMCMV. Sem cobrança de seguros há coberturas no caso de morte e por invalidez 

permanente, bem como para danos físicos no imóvel, os recursos são provenientes do 

Orçamento Geral da União (OGU), Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR). A produção das u.h. é feita pelas construtoras a partir de 

projeto aprovado junto aos órgãos competentes. As construtoras que escolhem onde construir. 

Não arcam com os custos de incorporação, tem custos reduzidos se for optante do Regime 

Especial de Tributação (RET)
259

, comercialização e inadimplência, pois a CEF é que compra 

e comercializa as unidades que são feitas a partir de tipologias e critérios exigidos com 

tamanhos de 36 m
2 

– tipologia 1 -  e 39 m
2 

para a tipologia 2. A CEF estipula o valor máximo 

de aquisição segundo estado, capitais, população dos municípios tanto para casa quanto para 

apartamento. Esses imóveis não podem ser vendidos ou alugados antes de terminar o prazo do 

financiamento, que é de dez anos. 

Na faixa 2 – de R$1.601,00 até R$3.275,00,00 existem duas possibilidades. Caso o 

beneficiário possa utilizar o FGTS ou oferecer uma entrada o subsídio é inversamente 

proporcional à sua renda e o desconto máximo é de R$25.000,00 ou utilizar o subsídio, ao 

longo do tempo, com taxas de juros que variam para quem recebe de R$1.601,00 a 

R$2.455,00, com juros de 5% ao ano, para rendas acima deste valor 6%, em um prazo de 360 

meses. O fundo cobre tanto os casos de morte ou invalidez permanente, danos físicos no 

imóvel, quanto os de perda temporária de renda.  

A faixa 3 – R$3.275,00 a R$5.000,00 – conta com taxas de juros de 7,16% e um prazo 

de pagamento de até 420 meses. O financiamento da faixa 02 e 03 é feito através dos recursos 

da União e do FGTS. As construtoras/incorporadoras apresentam o projeto e a CEF autoriza a 

                                                           
259

 RET - recolhimento unificado de tributos e contribuições de cada empreendimento pelas incorporações 

imobiliárias, de caráter opcional, instituído pela Lei n. 10.931/2004 com a redação dada pela Medida Provisória 

n. 460/2009 e disciplinado pela Instrução Normativa SRF n. 934/2009. Trata-se de um incentivo aos 

incorporadores para investirem em imóveis para faixas menores de renda e uma forma de garantia de que a obra 

será concluída. Isso porque os lucros só poderão ser retirados ao término da obra.  
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produção e financia. Durante a obra os consumidores recebem o financiamento para adquirir a 

u.h. com juros de acordo com a renda. A comercialização é feita pelas construtoras, através 

dos “Feirões da Caixa” e é possível também aos demandantes conseguirem junto à CEF uma 

carta de crédito para irem ao mercado adquirir seu imóvel. 

Para a faixa de renda de R$1.600,00 existe uma linha de crédito para aquisição de 

terreno e construção, construção em terreno próprio ou de terceiros e aquisição de imóvel 

novo ou requalificação para famílias organizadas e apresentadas por entidades, cooperativas e 

associações sem fins lucrativos. Não incidência de juros na operação e tampouco cobrança de 

seguro, encargos e taxas de contratação. Trata de programas habitacionais de autogestão o 

Programa de Crédito Solidário, com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Social 

(FDS). Cardoso e Aragão (2013, p.30) reconhecem como um avanço para os movimentos 

sociais no campo autogestionário.  

Para a área rural com recursos oriundos do OGU existe a concessão de subsídios com 

valores máximos estipulados para aquisição de material de construção, construção e reforma 

de u.h. para famílias com renda bruta anual de até R$15.000,00, que seja indicado por 

entidade organizadora. Esta é que se responsabiliza pelas declarações e arca com os encargos, 

elabora, acompanha e executa os projetos financiados.  A mesma linha de crédito rural abarca 

também famílias com anual bruta entre R$15.001,00 a R$60.000,00, com a incidência de 

juros variáveis em função da renda e os recursos são oriundos do OGU e FGTS. Além da 

existência de linhas de crédito corporativo para operações urbanas e infraestrutura na 

produção de empreendimentos residenciais de habitação popular com recursos do BNDES, 

incide taxas de juros de longo prazo acrescidas de 1% ao ano. 
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APÊNDICE E – Atribuições FUNDURB, FUNDHIS e CONPLAN 

 

O Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF (FUNDURB) possui as seguintes 

atribuições: I – preservação do conjunto urbanístico de Brasília tombado como Patrimônio 

Cultural da Humanidade; II – promoção, preservação, conservação, recuperação e 

revitalização dos monumentos e edificações definidas como patrimônio histórico, artístico e 

cultural; III – projetos de regularização fundiária das zonas urbanas definidas como tal no 

macrozoneamento do PDOT, envolvendo as áreas habitacionais descritas na estratégia de 

regularização fundiária; IV – implantação de equipamentos de infraestrutura urbana, tais 

como pavimentação, drenagem, paisagismo, abastecimento de água e coleta de esgoto, 

tratamento de resíduos, energia elétrica, iluminação pública, obras de arte especiais, transporte 

coletivo, circulação de pedestre e veículo, sinalização de trânsito, abertura e conservação de 

vias e rodovias; V – implantação de equipamentos comunitários nas áreas de educação, saúde, 

abastecimento alimentar, segurança, ação social, esporte, lazer, comunicação, cultura, e 

próprios do executivo; VI – urbanização dos espaços públicos de lazer e das áreas verdes, 

com a definição e efetivação das suas funções sociais e implantação dos equipamentos 

necessários para o seu pleno funcionamento; VII – fortalecimento, estruturação e 

desenvolvimento institucionais dos órgãos públicos do Distrito Federal, envolvendo a gestão 

administrativa, a gestão de recursos humanos, a gestão tributária e financeira e os 

instrumentos técnicos de apoio e outros considerados condizentes com os objetivos do 

FUNDURB, tudo com vistas à execução da política de desenvolvimento urbano do Distrito 

Federal. Disponível em: http://www.sedhab.df.gov.br/desenvolvimento-urbano. Acesso em: 

14 dez. 2013. 

O Fundo de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social (FUNDHIS) centraliza 

e gerencia os fundos financeiros e orçamentários para a realização da política de habitação 

popular. Disponível em: http://www.sedhab.df.gov.br/habitacao. Acesso em: 14 dez. 2013. 

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (CONPLAN) é órgão auxiliar do 

GDF na formulação, no acompanhamento e na atualização das diretrizes e dos instrumentos 

da política territorial e urbana do Distrito Federal. Informações disponíveis em: 

www.conplan.sedhab.df.gov.br. Acesso em: 14 dez. 2013. 

 

http://www.conplan.sedhab.df.gov.br/

